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Urmează-ți visul !

 Am pășit, recent, în lumea jurnalismului. O lume care mi-a părut întotdeauna imposibil de atins. 
Un loc în care mă visam de ani buni și în care, în sfârșit, am reușit să pătrund. Acum sunt studentă la 
Specializarea Jurnalism a UOC. Încă de când mi-am făcut publică decizia de a urma acest drum 
m-am lovit de tot felul de păreri, majoritatea negative. M-am lovit de întrebări precum: „Și ce-o să faci în 
viață cu asta?” sau „Din ce-o să trăiești?”. Cu toate acestea, am ales să urmez ceea ce eu consider că este 
calea mea. 
 Plină de emoții, curioasă cu privire la viitor, dar totuși sigură. Sigură pe visul meu și pe propriile mele 
forțe, am pășit cu încredere spre ceea ce mă fascinează încă de când eram adolescentă. Am ales împotriva 
a ceea ce mi s-a spus, pentru a arăta că se poate, în ciuda ideilor celor din jur. Pentru a arăta că pot reuși, 
în pofida neîncrederii lor.
 Sunt convinsă că aceasta nu este doar povestea mea. Este a ta, cel care citești acum, este a colegului 
tău sau, de ce nu, a persoanei pe lângă care doar ce-ai trecut. Este o poveste despre neîncredere, încărcată 
cu descurajări, pe care, totuși, ai reușit să le învingi. O poveste a nesiguranței și a presiunilor exterioare 
nejustificate care, însă, nu te-au abătut de la drumul tău. Sigur ai auzit și tu, măcar o dată, persoane din 
jurul tău spunându-ți că nu vei avea succes dacă îți vei urma pasiunea. Și, poate, pentru un moment, le-ai 
crezut. Poate chiar ai avut intenția de a alege un alt drum. Un drum pe care nu l-ai fi simțit ca fiind al tău, 
un drum de unde ai fi știut sigur că „vei ajunge cineva”, dar pe care ți-ai fi pierdut esența. Și cine știe dacă ar 
fi meritat?!?
 Dacă ai avut vreodată un asemenea gând, dar ai reușit să-l alungi, meriți toată aprecierea. Am 
fost și eu în situația ta și știu cât de greu este să rămâi pe poziție atunci când auzi doar cuvinte al căror 
obiectiv este acela de a te schimba, de a te convinge să renunți la pasiunile tale ca să alegi alt drum.
 Și dacă, totuși, ai ales să-ți schimbi drumul, încearcă să nu uiți de tine. Nu uita cine ești, ce îți dorești 
și ce poți face. Poate că într-o zi te vei întoarce la ceea ce îți face plăcere și vei reuși. Până atunci, nu uita 
de visul care ți-a umplut zile și nopți, nu uita scenariile privind viitorul. Poate că, într-un moment anume, nu 
a fost timpul potrivit pentru visul tău, dar el nu trebuie lăsat deoparte. Nu cred că se pune problema lui „prea 
târziu”, însă poate exista regretul lui „niciodată”. Regretul veșnicei întrebări„ Ce-ar fi fost dacă?”. Indiferent 
de drumul pe care îl alegi, încearcă să nu ajungi în punctul în care să-ți pui o astfel de întrebare. Singura 
persoană care îți poate analiza sau critica alegerile ești tu. Tu vei trăi cu ele. De aceea, eu am ales să fac 
ceea ce-mi place. Ce mi-am dorit mai mult. Nu pot decât să sper că și tu își vei urma visul.

Ioana Chirea

Urmează-ți visul!
Editorial
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 Constanța a câștigat, în luna octombrie, 
competiția națională „Capitala Tineretului din 
România 2020-2021”, devansând Craiova. Titlul a fost 
oferit de către Comisia pentru Guvernanța titlului alături 
de Federația Organizațiilor Neguvernamentale de 
Tineret din Iași-FONTIS și Primăria Munincipiului Iași, iar 
evenimentul a avut loc la Casa de Cultură a Studenților 
din Iași, actualul oraș deținător al titlului. Universitatea 
„Ovidius” din Constanța (UOC) a fost reprezentată în 
proiectul care a adus acest titlu Constanței prin Liga 
Studenților UOC, condusă acum de Elena Iordache.

 Competiția „Capitala Tineretului din România” 
funcționează pe principii similare Capitalei Europene 
a Tineretului (European Youth Capital) și este cel mai 
ambițios program național destinat tinerilor, care pune 
accentual în special pe dezvoltarea ecosistemelor 
de tineret urbane și, în general, pe dezvoltarea 
ecosistemelor de tineret din zonele românești. În cadrul 
acestui program, autoritățile locale colaborează cu 
organizațiile neguvernamentale de și pentru tineret și cu 
mediul privat, punându-i pe tineri în centrul procesului 
de dezvoltare urbană.

 Programul „Capitala Tineretului din România” 
a fost lansat în 2016. Primul oraș din România care s-a 
bucurat de deținerea acestui titlu a fost Timișoara, urmat 
de Bacău, Baia Mare și Iași, care este bucurosul deținător 
al  acestei titulaturi începând cu data de 1 mai 2019. 
Deci, anual, un oraș înscris în competiție primește  titlul 
de „Capitala Tineretului din România” și este sprijinit 
financiar, respectiv prin formare și consultanță, în 
pregătirea și implementarea inițiativelor din dosarul de 
candidatură. 

Constanța va prelua titlul în mod oficial în cadrul 
unui eveniment pe 2 mai 2020. Sponsorul oficial al 
competiției este Banca Comercială Română, co-inițiator 
al programului, care va oferi suma de 50.000 euro pentru 
implementarea proiectelor.

 #ComeToSEAus

 Asociațiile care au muncit intens, timp de 
câteva luni, pentru ca municipiul Constanța să devină 
noua Capitală a Tineretului din România sunt Un 
Youth Association of România - Constanța Branch, 
Liga Studenților a Universității „Ovidius” din Constanța, 
AIESEC Constanța, Consiliul Județean al Elevilor 
Constanța, Asociația Studenților Academiei Navale 
„Mircea cel Bătrân”, Liga Studenților din Universitatea 
Maritimă Constanța și Asociația Studenților Șaguniști.

#ComeToSEAus este conceptul motto reprezentativ 
pentru candidatura Constanței, sintetizând chemarea 
către comunitatea locală pentru ca aceasta să se implice 
în dezvoltarea orașului, împreună cu tinerii. Proiectul 
câștigător prevede dezvoltarea pe cinci sectoare 
distincte, și anume: SMART, GREEN, ARTSY, TOGHETER 
și COOL.

#ComeToSEAus SMART are în vedere educația și 
inovarea, dar și dezvoltarea continuă a tinerilor. În 
acest sector din cadrul proiectului, tinerii care au lucrat 
la viziunea câștigătoare s-au gîndit la organizarea unei 
tabere de vară, a unei caravane de integrare a studenților 
în viața socială pentru a le insufla acestora sentimentul de 

Constanța este noua Capitală a Tineretului din România 
A câștigat competiția națională 2020 - 2021



7

încredere și de apartenență față de locul în care studiază. 
Nu mai puțin important, această linie din proiect ar 
putea să includă și derularea unor sesiuni de formare 
și pregătire a tinerilor, pentru o mai ușoară integrare în 
comunitatea academică.

#ComeToSEAus GREEN - Obiectivul acestei direcții din 
proiect este introducerea conceptului de dezvoltare 
durabilă de către și pentru tineri. În acest context, vor 
fi inițiate campanii de ecologizare și de plantare și, 
de asemenea, va fi vernisată o expoziție de deșeuri 
reciclabile. Nu în ultimul rând, tinerii implicați în proiect 
s-au gândit și la organizarea unei competiții sportive 
numită „Jocurile Tomisului”, prin care studenții și elevii 
pot susține sportul și un stil de viață sănătos.

#ComeToSEAus TOGETHER - Această linie din cadrul 
proiectului își propune apropierea tinerilor de factorii 
decizionali ai municipiului Constanța. Tinerii își doresc 
dezvoltarea unei aplicații care să prezinte toate locurile 
de muncă vacanțe din oraș, alături de posibilitățile de 
practică oferite de către instituții. Totodată, ei s-au gândit 
și la organizarea unor dezbateri în care tinerilor li se oferă 
o voce și la care iau parte și reprezentanții autorităților, 
instituțiilor locale.

#ComeToSEAus COOL - Acest capitol propune proiecte 
precum: înființarea unui post de radio accesibil tuturor 
tinerilor, organizarea unui târg de primăvară care să 
includă o serie de workshop-uri, a unui festival de vară, 
semnarea unui parteneriat cu festivalul Neversea, 
organizarea unui Târg de Crăciun, dar și dezvoltarea 
conceptelor deja existente precum Street Food Festival 
și The Color Run.

#ComeToSEAus ARTSY - Cei care au făcut din Constanța 
câștigătoarea competiției naționale de anul acesta au în 
vedere și punerea în valoare a potențialului unor tineri 
artiști constănțeni prin intermediul unor festivaluri de 
teatru în aer liber, concerte și concursuri de talente, 
alături de implementarea unor trasee tematice: Traseul 
multietnic care să cuprindă Octogonul Confesional din 
zona peninsulară, Traseul muzeelor care să cuprindă cele 
mai importante muzee din oraș, 

cel al regalității, care să cuprindă Palatul Regal din 
Constanța și din Mamaia, Statuia Reginei Elisabeta de 
pe faleză, Traseul distracțiilor de odinioară, adică locul 
în care își petreceau timpul liber tinerii din perioada 
interbelică, cel al comunismului, care să cuprindă Canalul 
Dunăre - Marea Neagră, cu Memorialul de la Poartă Albă, 
Sediul Securității; Traseul porturilor - Portul Constanța, 
Mangalia și Limanu.

„Hai să facem și noi ceva pentru Constanța!
Hai să aducem și noi titlul acesta la Constanța!”

 Elena Iordache, președintele Ligii Studenților 
UOC, ne-a împărtășit impresiile sale după câștigarea 
acestui titlu de către municipiul Constanța: „Atuurile pe 

care orașul nostru le posedă sunt - în primul rând - marea, 
pe care n-o mai găsim în niciun alt oraș din România, apoi 
tinerii dornici de a face voluntariat și de a se implica în 
comunitate”, a explicat Elena.

 Tânăra ne-a mărturisit că acest proiect a luat 
naștere mai mult dintr-o joacă: „Două dintre colegele 
mele s-au întâlnit într-o zi. Una dintre ele fusese la Iași, 
vorbise cu echipa de acolo și a zis «Hai să facem și noi 
ceva pentru Constanța! Hai să aducem și noi titlul acesta 
la Constanța!». Ulterior, ne-am strâns toate organizațiile 
studențești din Constanța la o masă, am adus pe lângă 
noi și alte organizații de tineret din Constanța, care să ne 
ajute la conceperea proiectului. Scrierea efectivă a durat 
aproximativ un an. Noi am scris la el din decembrie anul 
trecut și am câștigat titlul anul acesta la sfârșitul lunii 
octombrie”, povestește Elena Iordache, președintele Ligii 
Studenților din cadrul UOC.

 Elena a ținut să menționeze că tinerii dispuși să 
ajute la schimbarea Constanței prin intermediul acestui 
proiect o pot face completând un formular disponibil 
pe pagina de Facebook Constanța, capitala tineretului. 
„Mesajul este simplu”, spune Elena: „ComeToSEAus!”.

 Competiția națională „Capitala Tineretului din 
România” va deveni una cu impact și cu beneficii pe 
termen lung asupra țării noastre cu fiecare oraș care va 
deține acest titlu.  Programul are toate șansele să devină 
cel mai eficient procedeu de mobilizare a resurselor 
locale care deja există, bazat pe nevoile și obiectivele 
tinerilor, pentru o dezvoltare  mai bună pe plan economic 
și social.

Luiza MIRCICĂ
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Studenții de la „Ovidius” își împărtășesc experiențele 
din cadrul proiectelor AIESEC
 Voluntariatul reprezintă o modalitate de a-i ajuta 
pe ceilalți și de a te ajuta pe tine, în același timp. Există 
activități și proiecte diverse prin care poți face asta, în 
funcție de sfera ta de interes, de ceea ce îți place să faci. 
Organizația AIESEC îți oferă oportunitatea de a participa 
la mai multe programe de voluntariat pe tot parcursul 
anului. AIESEC este una dintre cele mai mari organizații 
de tineri din lume, al cărei principal scop este dezvoltarea 
tinerilor și pregătirea lor, într-un cadru non-formal.

 În proiecte de voluntariat au fost implicați 
și câțiva studenți de la Universitatea „Ovidius” din 
Constanța (UOC) care s-au hotărât să ne împărtășească 
povestea lor. 

 Nicu Atedu este student în anul III la Facultatea 
de Matematică și Informatică, Specializarea Computer 
Science din cadrul UOC și a fost plecat într-un proiect 
AIESEC pe o perioadă de șase săptămâni în Polonia. 
Proiectul din care a ales să facă parte era legat de un 
ONG din Polonia și se numea „Fetița cu chibrituri”. ONG-
ul avea ca scop ajutarea copiilor defavorizați. „Din banii 
proprii, ONG-ul organiza tabere și diverse activități care îi 
făceau pe copii să se simtă prezenți în societate, cineva le 
acorda atenție și lucrul ăsta mi s-a părut foarte interesant. 
Acesta a fost un motiv pentru care am ales proiectul”, 
mărturisește tânărul student al UOC. Nicu susține că 
trebuie să fii pregătit pentru un proiect de acest gen, 
pentru că nimeni nu-ți va explica exact cum e acolo și 
ce anume te așteaptă. „Mi-am făcut bagajul cu doar patru 
ore înainte de plecarea spre București, spre aeroport, mi-
am luat la mine lucrurile de care am crezut că am nevoie și 

am plecat. Primul lucru pe care l-am făcut când am ajuns în 
Varșovia a fost să mă duc la magazin să-mi iau o cartelă, 
aveam nevoie de Internet, nu știam să vorbesc poloneza și 
nu știam dacă lumea știe bine engleza. Din Varșovia, am 
plecat spre Łódź, acolo mi-am cunoscut echipa cu care 
trebuia să lucrez. Erau trei fete din Italia, două fete și doi 
băieți din Turcia, o fată din Thailanda și două fete din China. 
Într-un proiect AIESEC, mai ales dacă locuiești la comun, te 
simți ca într-o familie mare, eu am avut opt surori și doi 
frați”, povestește, cu o urmă de nostalgie, Nicu Atedu.

„Am vizitat jumătate de Europă 
prin proiectul ăsta”

 Studentul UOC consideră că experiența sa în 
Polonia poate fi comparată, dintr-un anumit punct de 
vedere, chiar cu o vacanță, chiar dacă, așa cum admite, 
a făcut o groază de lucruri importante. A avut o serie 
de activități pe săptămână, dar în timpul liber a mers în 
cluburi, acolo unde s-a bucurat de muzica anilor ’90 și de 
muzică latino.

 Pe durata șederii sale în Polonia, în cadrul 
proiectului, Nicu a călătorit, cu ceilalți colegi din proiect, 
în mai multe țări, în timpul weekend-urilor: a fost în 
Austria, Ungaria, Olanda și Germania. „Datorită acestui 
proiect, am vizitat jumătate de Europă. O experiență ca 
aceasta te maturizează. Atunci când pleci din zona ta de 
confort, când îți împarți frigiderul cu alte șase persoane e 

Trăiește o mie de vieți în diferite feluri!
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un pic riscant. Dar te ajută să devii independent, trebuie 
să îți calculezi singur banii, trebuie să îți faci singur 
cumpărăturile, singur să îți gătești, să îți speli hainele. Cu 
toate acestea e o experiență pe care o doresc oricui”, a mai 
adăugat tânărul.

„Am rămas cu prietenii din 20 de țări”

 Tot în Polonia a fost și George Niculescu, student 
la Facultatea de Litere, Specializarea Engleză-Germană. 
George a ales să combine mobilitatea Erasmus cu 
proiectul AIESEC. Astfel a ajuns orașul Łuków. Proiectul 
pe care l-a ales George face parte din categoria Global 
Volunteer, iar rolul său acolo era cel de profesor de limba 
engleză, dar unul mai nonconformist, susține el, la o 
școală privată: „Nu făceam ceea ce face orice profesor de 
engleză, organizam jocuri, workshop-uri, îi învățam câte 
ceva despre cultura României”, povestește tânărul.

 „În prima săptămână din proiect am făcut 
cunoștință cu ceilalți membri. Le-am vorbit despre 
România, despre cultura noastră, despre cum suntem noi 
ca oameni. Nu am simțit o diferență culturală foarte mare 
între România și Polonia. De exemplu, arhitectura din 
orașul în care am stat eu este asemănătoare cu cea din 
Brașov, într-o oarecare măsură, deci mă simțeam cumva ca 
acasă”, ne-a mărturisit George Niculescu.

 Studentul UOC susține că îți trebuie, totuși, o 
doză de curaj pentru a pleca în calitate de voluntar într-o 
țară străină. Pe el nu l-a speriat perspectiva deoarece, 
spune el, ca membru AIESEC știa la ce să se aștepte. „Pot 
să spun că pentru mine a fost genială experiența, m-aș 
întoarce ori de câte ori aș avea ocazia doar ca să-mi văd 
oamenii de acolo. Am rămas cu prietenii din 20 de țări”, a 
adăugat George.

„O parte din mine va rămâne mereu 
în Turcia”

 Cristina Popovici este studentă în anul III 
la Facultatea de Științe Economice, Specializarea 
Contabilitate și Informatică de Gestiune și a fost plecată 
într-un proiect AIESEC, în Turcia, orașul Izmir. Tânăra 
spune că a fost o experiență memorabilă și că, în ciuda 
diferențelor culturale, cei implicați în proiect se simțeau 
bine împreună. 

 Tematica proiectului din care a făcut parte 
se referea la egalitatea dintre sexe. Cristina a ales să 
se implice în acest proiect pentru că i s-a părut ocazia 
ideală de a afla mai multe informații despre cum ar putea 
contribui la rezolvarea acestei probleme. În același timp, 
i-a plăcut ideea de a călători într-o țară cu o cultură diferită 
de cea a României și de a avea șansa de a o descoperi: 
„Perioada petrecută acolo a fost de șase săptămâni, dar 

a trecut mai repede decât mi-aș fi dorit. Am învățat foarte 
multe lucruri, atât despre situația privind egalitatea între 
sexe în Turcia, cât și despre mine ca persoană. Să fiu pe cont 
propriu într-o țară străină, să trăiesc într-o altă cultură a 
fost o experiență unică pentru că mi-am dat seama de câte 
lucruri sunt capabilă, am învățat să mă descurc mai bine și 
să fiu independentă”, mărturisește tânăra.
	 Cristina	povestește	că,	deși	exista	un	program	cu	
activități	săptămânale	în	cadrul	proiectului,	ea	și	colegii	
săi	au	avut	timp	și	pentru	excursii,	context	în	care	s-au	
cunoscut	mai	bine	între	ei,	ajungând	până	acolo	unde	
chiar	au	legat	prietenii	strânse.	„M-am întors acasă o 
persoană schimbată, cu o perspectivă nouă, cu amintiri 
frumoase și prieteni noi, dar o parte din mine va rămâne 
mereu în Turcia”,	a	recunoscut	studenta	UOC.

 Un proiect de voluntariat îți poate oferi șansa 
de a explora întreaga lume, de a cunoaște noi culturi și 
civilizații, oameni noi, obiceiuri noi. Dar poate cel mai 
important este faptul că un proiect de voluntariat te 
îndrumă spre cunoașterea de sine și spre valorificarea 
propriilor cunoștințe. În final, un îndemn pentru 
studenții ovidieni care au făcut, fac sau își doresc să facă 
voluntariat: Be brave, be kind, volunteer!

Cristina MAIDANU
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Studenții UOC care au experimentat anul sabatic ne 
împărtășesc poveștile lor

 Termenul de „an sabatic” înseamnă, în limbajul 
nostru, al studenților, „îmi iau un an de pauză fiindcă nu 
știu ce (să) fac cu viața mea”. Am stat de vorbă cu mai mulți 
studenți ai Universității „Ovidius” din Constanța (UOC) și 
am fost surprins să constat că niciunul dintre aceștia nu a 
reușit să identifice exact conceptul, deși unii dintre ei au 
avut parte de o astfel de experiență. 

 Mai exact, ce înseamnă să-ți iei un an sabatic? 
Unii se rezumă la perioada clasică de un an dintre liceu și 
facultate. Alții își iau chiar o pauză de doi ani. Fie că e un 
an, fie că sunt doi, cel mai important lucru este ceea ce 
realizăm ca indivizi în acest timp. 

 Totuși, de ce unii tineri au nevoie de o pauză? 
Dacă ne gândim că nevoia asta apare la oameni puși în 
situația de a face o alegere ce le va influența tot restul 
vieții este de înțeles, nu?! Poate că acest fenomen, 
experiența anului sabatic, se răspândește pentru că, în 
societatea actuală se presupune că totul trebuie să fie 
făcut la foc rapid. Poate tocmai de aceea unii oameni 
riscă să se rătăcească. Poate tocmai de aceea unii nu știu 
ce decizii să ia. Am stat de vorbă cu niște studenți ai UOC 
despre ceea ce a însemnat pentru ei acest an sabatic. Iată 
poveștile lor:

„Cea mai bună alegere pe care puteam 
să o iau vreodată”

 

  Studentă în anul III a 
Facultății de Științe ale Naturii 
și Științe Agricole, Specializarea 
Biologie, Lavinia Andreea 
Voiculescu, ne-a povestit 
despre acest moment din viața 
ei: „Nici nu știu de unde să încep 
să vorbesc despre anul în care 
am stat acasă înainte de a intra 
la facultate. Pentru început, cred 

că e important să precizez că nu aveam asta în plan, pur 
și simplu s-a întâmplat, dar nu-mi pare rău. Inițial m-am 
simțit extrem de pierdută și asta poate pentru că toți 
cunoscuții mei intraseră în anul acela la facultate, numai 
eu rămăsesem pe lângă... Primul gând bineînțeles că a 
fost «E clar, urmează cel mai greu an din viața mea!». Fiind 
copil unic în familie, simțeam că sunt o dezamăgire pentru 
ai mei. Am acceptat ideea, fiindcă nu aveam de ales și am 

zis că «Asta e, mai încerc și la anul». Ceea ce am și făcut”, 
declară Lavinia. Studenta susține că în acel an a realizat 
că facultatea la care ratase admiterea nu era ceea ce își 
dorea să urmeze, de fapt. După gânduri și frământări, 
tânăra le-a mărturisit părinților săi că nu vrea să meargă 
la o facultate care, consideră ea, nu i se potrivea. Anul 
acela sabatic a ajutat-o să ia decizia cea mai bună în 
ceea ce privește viitorul ei: „Tot ce pot să spun este că un 
an acasă nu m-a împiedicat în niciun fel, poate chiar mi-a 
făcut un mare bine”, a concluzionat studenta UOC.

  Ioana-Eliza Stanciu, 
studentă în anul IV la Facultatea de 
Farmacie, Specializarea Farmacie, 
ne descrie experiența sa: „Când 
mă gândesc la anul în care am stat 
acasă după terminarea liceului mă 
gândesc la cea mai bună alegere 
pe care puteam să o iau vreodată. 
Din dorința de a intra la facultatea 

pe care mi-o doream am decis să mai stau un an, să mă 
pregătesc. Inițial, am crezut că va fi groaznic, că îmi va fi 
foarte greu să rămân acasă. A fost uneori frustrant, dar, în 
același timp m-a ajutat enorm să mă dezvolt, să învăț ce 
înseamnă răbdarea și să mă autocunosc. Am avut timp 
suficient să învăț, să experimentez, timp pe care mulți 
dintre noi nu îl avem. A fost un an de liniște, de meditare”, 
mărturisește studenta de la Farmacie.

„Răbdarea dă roadele cele mai dulci”

 Maria Vîlcu, studentă în 
anul I la Facultatea de Teologie, 
Specializarea Asistență Socială, 
ne-a explicat care sunt motivele 
care au făcut-o să ia decizia de 
a-și lua un an de pauză. „Ştim cu 
toții că perioada BAC-ului este una 
foarte stresantă şi obositoare. De 
aceea, am decis, în ciuda a «ce-o 
să zică lumea» sau a faptului că era posibil să «pierd un 
an degeaba», să stau acasă. Timp în care am profitat la 
maximum de marea vacanţă de un an. Am văzut bucăți din 
România până în luna martie, când, printr-o colaborare 
cu cei de la Madrigal şi biblioteca satului natal, am ajuns 

Despre îndoieli și dorințe, temeri și decizii
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să dirijez, ca voluntar, un cor de copii frumoşi, talentați, 
implicați, cu pasiuni comune. De atunci, pot spune că mi 
s-a schimbat viața”, mărturisește tânăra. Studenta ne-a 
declarat că s-a implicat într-o serie de evenimente cu 
specific local, dar și în organizarea unor festivaluri, 
printre care Festivalul George Enescu. „Sunt convinsă că 
am luat decizia cea mai bună din viața mea, aceea de a 
face o pauză. M-am (re)descoperit, am cunoscut oameni 
noi, am avut onoarea să vorbesc cu oameni importanți. O 
decizie care mi-a adus numai avantaje. Sunt în continuare 
dirijor. În felul ăsta am văzut că răbdarea dă roadele cele 
mai dulci”, susține Maria Vîlcu.

 

 Poate că, uneori, în viață nu există decizii bune 
sau decizii rele. Faptul că faci ceea ce simți este cea mai 
bună decizie pe care o poți lua. Deși cuprinși de temeri, 
de îndoieli, acești tineri și-au urmat instinctul și au rămas, 
în schimb, cu experiențe de neuitat. 

 

        Student în anul I al 
Facultății de Drept și Științe 
administrative, Specializarea 
Administrație publică, Nicușor 
Darius Turcu a povestit, pentru 
revista „Ovidianum”, experiența 
sa:  „Hotărârea de a da la facultate 
și de a continua studiile a venit din 
ambiție, pentru că în timpul ăsta de 

un an de pauză am muncit, nu pentru un salariu motivant, 
și am observat cât de greu se câștigă un ban. Așa că am 
decis că pot să fac mult mai mult de-atât. Îmi este destul 
de greu pentru că am pierdut poate îndemânarea de a 
studia”, recunoaște Nicușor Acesta spune că, deși i se 
pare oarecum interesant faptul că nu are colegi de vârsta 
lui, încearcă să nu se piardă în detalii și să trăiască clipa. 

„Am știut ce vreau de la viață, 
nu am știut ce vreau de la școală”

 Sunt câteva lucruri esențiale în viață pe care le 
înveți numai și numai fiind ancorat în prezent, învățând 
din trecut, pregătindu-te pentru viitor. Lucruri pe care 
numai din experințe proprii le poți învăța. Și ce experiență 
mai frumoasă alta decât călătoriile?

   Student în anul I al 
Facultății de Științe economice, 
Specializarea Marketing, Ioan 
Gherguț ne povestește despre 
călătoriile lui și despre cum l-au 
ajutat acestea să-și regăsească 
sinele: „Am știut ce vreau de la 

Andrei GHERGUȚ

viață, nu am știut ce vreau de la școală. Până când am 
plecat din țară. Imediat ce am pus la punct BAC-ul am 
plecat din țară, fără să-mi fi imaginat vreodată că mă voi 
întoarce ceva mai târziu, tot la studii. Asta înseamnă că, pe 
drum, între timp ceva s-a schimbat. Am călătorit în ultimii 
ani în orașe precum Leeds, Middlesbrough și Birmingham. 
Un concediu lung de câțiva ani, ca și cum aș fi ieșit la pensie 
la doar 20 de ani. În special orașul Blackpool m-a făcut să 
mă redescopăr. Am avut parte de job-uri care îți permit să 
călătorești peste tot prin lume”, povestește Ioan. Studentul 
recunoaște faptul că, în călătoriile sale, a realizat că a 
primit o educație de calitate în școală, educație gratuită 
în sistem public, pe care, probabil, nu a fructificat-o la 
timp. „Există școli cu proiectoare în săli, există școli unde 
astăzi nu se mai folosesc cretă și burete, ci doar markere și 
table smart. Poate că eu nu am avut parte de ele și poate 
exact asta mă face să vreau să contribui la viziunea de 
viitor a proiectelor ce se desfășoară în prezent la noi in 
țară”, mărturisește studentul UOC.

 Reacomodarea cu programul cursurilor 
universitare nu este ușoară. După ce experimentezi 
manipularea timpului după bunul plac, este o experiență 
să te întorci în banca din sala de curs. 

 

 Studentă în anul II în cadrul Facultății de Medicină 
a UOC, Miruna-Maria Deleanu povestește: „La început 
m-am gândit că îmi va fi greu să mă reacomodez cu trezitul 
dimineața, cu colegii, cu învățatul. Dar acel an sabatic 
mi-a fost de ajutor pentru că m-am mutat singură, m-am 
angajat și așa am învățat să fiu mai responsabilă”.

 Regăsirea sinelui, a fi mai 
responsabil, a munci, a călători, 
a reflecta, a învăța. Acestea 
sunt conceptele cheie pe care 
le menționează studenții UOC 
care au luat decizia de a face 
o pauză de un an între liceu și 
facultate. Ei au înfruntat idei 
preconcepute precum „pierdere 
de timp”, „rămânere în urmă” și au 
experimentat, timp de un an, povești de viață numai 
bune de împărtășit cu voi.
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Andreea MÎNZĂȚEANU
Paris RAFTI

 Balul Bobocilor de la Universitatea „Ovidius” 
din Constanța (UOC) a reprezentat, și anul acesta, 
unul dintre cele mai așteptate evenimente în rândul 
studenților ovidieni. „Fresher night”, așa cum s-a numit 
balul de această dată, s-a desfășurat la jumătatea lunii 
noiembrie, într-un mare club din Constanța.

 La preselecții, studenții care și-au dorit să 
candideze pentru titlurile de Miss & Mister Boboc au 
trebuit să își facă o scurtă prezentare și, ulterior, să treacă 
printr-o probă ce a constat în defilarea individuală. 
13 candidați (șapte fete și șase băieți) s-au înscris la 
preselecțiile pentru bal. Dintre aceștia, doar zece au 
mers mai departe. Cele cinci echipe care au intrat în 
lupta pentru titlurile de Miss și Mister Boboc au avut de 
trecut prin două probe, pregătite cu răbdare în timpul 
repetițiilor desfășurate, timp de două săptămâni, atât 
în corpul A din campusul UOC, cât și în incinta clubului 
unde a avut loc balul: defilarea cu partenerul, urmată de 
două poze de final, și proba de talente.

 Dintre echipele participante, trei au ales să își 
arate talentul în ale dansului, celelalte două optând 
pentru actorie și pantomimă. Cu toate că numerele au 
fost prezentate în perechi, punctajul s-a acordat în mod 
individual de către jurați.

 Pentru alegerea Miss și Mister Popularitate, 
concurenții au fost fotografiați de Marius Tanef, unul 
dintre studenții care s-au ocupat de organizarea balului. 
Pozele au fost apoi publicate pe pagina de Facebook 
a Ligii Studenților - Universitatea „Ovidius” din 
Constanța (LSUOC), de unde participanții au fost liberi 
să le distribuie apropiaților, cei mai apreciați, cei mai 
populari urmând să primească acest titlu.

 Anul acesta, titlul de Miss Boboc a ajuns la 
Gabriela Beatrice Damian, studentă la Facultatea 
de Științe Economice, iar titlul de Mister Boboc i-a 
revenit lui Robert Mihail Dinu, student la Facultatea 
de Științe Aplicate și Inginerie din cadrul UOC. Premiul 
pentru popularitate a fost câștigat de Angelica-Elena 
Galaction, de la Facultatea de Științe Economice, și de 
Patrick Antony Tudorie, student în cadrul Facultății de 
Matematică-Informatică.

 Deținătoarea titlului de Miss Boboc a declarat, 
la sfârșitul evenimentului, că, în ciuda emoțiilor, a fost 
o seară specială: „Mă bucur că am avut ocazia să cunosc 
oameni frumoşi, oameni minunaţi cu care sigur voi ţine 
legătura şi mă refer aici atât la organizatori, cât şi la ceilalţi 
participanţi”, a declarat Beatrice Damian. 

 De ținutele și coafurile concurenților s-a ocupat 
o firmă, respectiv un salon specializat din Constanța, iar 
de machiajul acestora, Diana Marinescu, studentă UOC 
și membră LSUOC.

 Printre sponsorii evenimentului s-au numărat 
Universitatea „Ovidius” din Constanța, Anna Flowers, 
Pupa Milano, Blizzard Fashion.

Bobocii UOC și-au dat întâlnire la cel mai așteptat  
bal al anului
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 Liga Studenților - Universitatea „Ovidius” din 
Constanța (LSUOC) a inagurat, în luna octombrie, în 
parteneriat cu Banca Comercială Română (BCR), primul 
spațiu de relaxare din cadrul UOC dedicat studenților.   
 Evenimentul a avut loc în curtea interioară a 
campusului universitar, corp A, adică acolo unde se 
află acest spațiu. Panglica a fost tăiată de lect. univ. dr. 
Alexandru Bobe, prorector UOC, împreună cu membrii 
LSUOC, în timp ce restul studenților ovidieni au înălțat 
baloane spre cer. La inaugurare a luat parte și conf. univ. 
dr. Dan Iliescu, decanul Facultății de Medicină Generală, 
care i-a felicitat pe studenții UOC pentru această 
inițiativă.

 Ideea acestui spațiu de relaxare dedicat 
studenților le-a venit Elenei Iordache, președintele Ligii 
Studenților din cadrul UOC, și lui Ionuț Barbu, fostul 
președinte al Ligii. Aceștia au răspuns astfel dorințelor 
studenților ovidieni, care își doreau, de ceva timp, un 
spațiu special dedicat lor în care să își petreacă timpul 
liber dintre cursuri. Elena Iordache a declarat, pentru 
revista „Ovidianum”, că ideea acestui colț a pornit din 
dorința de a amenaja un loc prietenos în curtea interioară 
a UOC, un loc creat de studenți și destinat lor. „Ne doream 
de mult timp să facem acest lucru, deoarece am identificat 
nevoia unui asemenea spațiu. Prin implicarea UOC și a BCR 
am reușit să dăm viață proiectului”, a afirmat președinta 
Ligii Studenților din cadrul Universității „Ovidius” din 
Constanța.

Isabela GÎTMAN

#LSUOCorner - un nou proiect realizat de și pentru 
studenți la Universitatea „Ovidius”
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 Așa cum ne-a obișnuit, Liga Studenților - 
Universitatea „Ovidius” din Constanța (LSUOC) și-a 
propus să organizeze, și anul acesta, în luna octombrie, 
vânătoarea de comori destinată studenților, „Halloween 
Treasure Hunt” (HTH). A treia ediție a „Halloween 
Treasure Hunt” a debutat cu un atelier de creație, 
derulat cu câteva zile înaintea vânătorii propriu-zise, 
atelier în cadrul căruia studenții UOC au putut da o 
mână de ajutor la realizarea decorațiunilor ce urmau a 
fi folosite în cadrul jocului. Astfel, voluntarii, înarmați cu 
creativitate și voie bună, și-au demonstrat talentul în 
artele plastice și decorative, reușind să creeze ornamente 
deosebite și niște dovleci cât se poate de înfricoșători, 
dar paradoxal, în același timp, haioși. În plus, atelierul 
a reprezentat ocazia perfectă pentru dezvoltarea unor 
noi relații între studenții Universității „Ovidius” din 
Constanța (UOC).

 „Atelierul a fost distractiv și interactiv. Am adorat 
faptul că am putut picta, sculpta dovlecei, practic, chestii 
de lucru manual, simțind că fac și ceva creativ în plan 
artistic. Am ieșit oarecum din rutina de la facultate”, a 
declarat Ingrid-Cristiana Cătinaș, studentă în anul I la 
Specializarea Jurnalism din cadrul Facultății de Litere.

 Anul acesta, totuși, din cauza condițiilor meteo 
nefavorabile, vânătoarea de comori care ar fi trebuit 
să se desfășoare a fost anulată, deoarece exista un 
risc destul de mare ca participanții să se accidenteze. 
Lavinia Andreea Voiculescu, membră a LSUOC, 
studentă la Facultatea de Științe ale Naturii și Științe 
Agricole, Specializarea Biologie, și-a exprimat regretul 
privind anularea jocului, menționând că organizarea 
evenimentului a durat săptămâni bune: „Ar fi fost ceva 
foarte distractiv. Ținând cont de faptul că locurile echipelor 
au fost ocupate din primele două zile, eu cred că a fost un 
eveniment foarte așteptat și e păcat că vremea nu a ținut 
cu noi”, a declarat Lavinia Voiculescu.

Liga Studenților UOC a marcat, printr-o serie de 
evenimente, Halloween-ul
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 Cu toate acestea, membrii LSUOC nu au 
dezamăgit, organizând, pe ultima sută de metri, un 
concurs de costume tematice în incinta unui mall din 
Constanța. La concurs au participat echipele care se 
înscriseseră deja la HTH și au fost punctate în funcție de 
costume, machiaj și atitudine.

 Valentin Cristian Trifan, membru al LSUOC, 
student al Facultății de Științe ale Naturii și Stiințe 
Agricole, Specializarea Horticultură, ne-a oferit câteva 
informații legate de eveniment, evidențiind faptul 
că acest proiect are menirea de a schimba percepția 
studenților asupra anilor de facultate: „Proiectul a fost 
inițiat pentru ca studenții UOC să înțeleagă și altceva din 
facultate, nu doar obișnuitul «vii, stai la cursuri, pleci și o iei 
de la capăt». Acest proiect se organizează, deja, al treilea 
an la rând. În fiecare an încercăm să găsim alte locații, să 
venim cu idei noi”, a menționat Valentin Trifan. 

 Unul dintre organizatorii evenimentului,        
Vlad Tănase, student la Facultatea de Inginerie 
Mecanică, Industrială și Maritimă, Specializarea Sisteme 
și echipamente Navale, ne-a oferit detalii cu privire la 
premiile câștigate în cadrul concursului. Astfel, toate 
echipele au avut ocazia de a se bucura de stickere, 
turtă dulce, pliante și vouchere de la sponsori, dar și 
de diplome de participare. Locul I a primit o ședință 
foto gratuită, locul II s-a bucurat de o masă în IQ Pub la 
petrecerea de după, iar locul III a primit invitații la Balul 
Bobocilor.

 Pentru un final reușit, studenții s-au reunit, apoi, 
în incinta IQ Pub, unde s-au bucurat de o petrecere 
ca-n filme. Petrecăreții au apărut îmbrăcați în cele mai 
interesante costume și s-au distrat până la ivirea zorilor. 
Au dansat până la epuizare și s-au simțit bine, arătându-
și bucuria față de întreaga activitate. „Nu m-a interesat 
atât de tare organizarea, ci evenimentul în sine. Pur și 
simplu m-am bucurat de atmosferă. A fost frumos”, a 
spus, la final, Maria Burchel, de la Facultatea de Științe 
Economice, Specializarea Marketing.

Andreea MÎNZĂȚEANU
Cătălina CRĂCIUN

 Universitatea ,,Ovidius” din Constanța (UOC) 
a inaugurat, la începutul lunii noiembrie, Centrul de 
excelență dedicat pacienților cu imunodepresii. 
Inițiatorul acestui proiect este conf. univ. dr. Irina 
Magdalena Dumitru. La evenimentul de lansare au 
participat rectorul UOC, prof. univ. dr. Sorin Rugină, 
dar și numeroase cadre universitare de la Facultatea de 
Medicină a UOC, precum și medici din cadrul Spitalului 
Clinic Județean de Urgență Constanța. Obiectivul 
acestui centru este îmbunătățirea modalităților de 
îngrijire a pacienților cu imunodepresii, utilizând 
un model de abordare integrată, multidisciplinară, 
standardizată și actualizată permanent cu intenția de 
a limita fenomenele de rejecție și efectele nedorite ale 
medicamentelor. 

 În contextul inaugurării, conf. univ. dr. Irina 
Magdalena Dumitru a declarat că acest centru dedicat 
pacienților cu imunodepresii își propune să ofere 
acces la tehnici și tehnologie de vârf pentru diagnostic 
și tratament, dar și să pună la dispoziția pacienților 
echipe multidisciplinare complexe care să răspundă 
diverselor nevoi și situații ale pacientului. Totodată, 
potrivit declarațiilor conf. univ. dr. Dumitru, acest 
centru are ca scop asigurarea educației pacienților și 
a familiilor acestora. „Ce ne dorim, la ce ne așteptăm? 
Această colaborare interdisciplinară pe care ne-am dorit-o 
întotdeauna, creșterea siguranței pacienților, reducerea 
numărului de cazuri complicate, reducerea deceselor și 
creșterea calității vieții pacienților”, a explicat dr. Irina 
Margareta Dumitru.

 Structura Centrului de excelență dedicat 
pacienților cu imunodepresii prevede un Centru de 
formare profesională și de cercetare coordonat de UOC și 
integrat în structura CEDD, în cadrul căruia se vor realiza 
următoarele activități: cursuri de specialitate pentru 
medici și asistente, dar și simpozioane, conferințe, 
workshop-uri, seminarii. 

 Tot în contextul inaugurării centrului,               
Laura Mazilu, medic coordonator al Programului 
Oncologic din cadrul Spitalului Clinic Județean de 
Urgență Constanța, a precizat: „Partenerii importanți 
în acest proiect vor fi și asociațiile de pacienți. Sesiunile 
educaționale care se vor adresa pacienților vor fi cel mai 
ușor mod de a disemina informația tradusă din limbajul 
nostru, care de multe ori este extrem de complicat și dificil, 
într-un mod în care pacienții îl vor înțelege și accesa cat 
mai ușor”. Medicii prezenți la eveniment au pus accentul 
și pe importanța conștientizării siguranței și a calității cu 
care pacientul trebuie să fie tratat.

 Andreea MARIN
Florentina STANCIU

Universitatea ,,Ovidius” 
a inaugurat Centrul de 

excelență dedicat pacienților 
cu imunodepresii
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Studenții de la „Ovidius” au ales să se perfecționeze 
în domeniul studiat prin intermediul unor stagii de 
practică

O altfel de vacanță de vară 

 Așteptată de toți studenții, vacanța de vară 
este, pentru aceștia, un prilej foarte bun nu doar 
pentru a se relaxa, pentru a se distra, ci și pentru a 
pune în aplicare ceea ce au învățat pe parcursul anului 
universitar. Am stat de vorbă cu mai mulți studenți de 
la Universitatea „Ovidius” din Constanța (UOC) care 
au în comun dorința de a se perfecționa, pe cât posibil, 
în domeniul ales, prin practică. Deși planurile lor diferă 
de la o specializare la alta sau în funcție de experiența 
dobândită, toți și-au propus ca în timpul vacanței de 
vară să efectueze un stagiu de practică. Au reușit.

 

 Ana Sajin, originară din Republica Moldova, 
studentă în anul III la Specializarea Jurnalism -  Facultatea 
de Litere a UOC, spune că a reușit să treacă de mai multe 
interviuri în diverse redacții din Chișinău, însă în cele din 
urmă a ales să facă parte din familia PRO TV. Acolo, Ana 
a fost redactor de știri pe platforma online a postului de 
televiziune. Studenta ne-a declarat că, timp de trei luni, 
a reușit să „culeagă” enorm din „bucătăria” jurnalismului, 
chiar dacă la început credea că nu va face față provocării, 
pentru că nu reușea să țină pasul cu ceilalți. Asta, până 
s-a acomodat și a început să scrie știri într-un ritm foarte 
alert. „Am lăsat pe planul doi gândurile la vacanță vara 
trecută și mi-am dorit din tot sufletul să pun în practică 
ceea ce am învățat în cei doi ani de facultate. Mi-au fost 
deschise, de asemenea, și ușile în culisele platourilor de 
filmare, astfel că am înțeles întreg procesul de producție a 
unei emisiuni de divertisment și al principalului program 
de știri. Am avut ocazia să învăț micile amănunte și secrete 
ale meseriei, dar și să cunosc oameni care mi-au împărtășit 
din experiența lor profesională”, a povestit încântată 
studenta de la Jurnalism.

 Radu Gheorghe, student în anul II la Facultatea 
de Construcții din cadrul Universității „Ovidius” , 
Specializarea Inginerie Civilă, povestește că, pe perioada 
verii, a făcut practică în domeniul pe care l-a ales și care, 
spune el, i se potrivește. Mai exact, a făcut un stagiu 
de practică la un birou de arhitectură din Slobozia, ca 
desenator tehnic. Studentul mărturisește că vrea să se 
perfecționeze în construcții civile și să învețe foarte bine 

tehnicile de bază. „E interesant să pun în aplicare ceea 
ce am învățat la facultate și să îmbin cunoștințele vechi 
cu cele noi. E adevărat că un proiect de casă făcut corect 
necesită concentrare și precizie, dar fără gândire logică și 
tehnică nu poți avea un rezultat bun”, a mai precizat Radu, 
care s-a declarat convins că fără aceste luni de practică 
nu ar putea obține cariera de succes pe care și-o dorește. 

 Lisandra Lungu studiază Psihopedagogie 
Specială la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, 
este studentă în anul II și spune că a făcut practică la 
Crucea Roșie. Prin intermediul acestei experiențe, 
tânăra a învățat să socializeze mai mult și a avut ocazia 
să comunice cu persoane care au nevoie de ajutor, să le 
analizeze reacțiile, trăirile, să le afle poveștile și să îi ajute 
în diferite moduri, așa cum a învățat în anul I de facultate. 
,,Ideea de volunariat e benefică în orice domeniu, pentru că 
îți oferă noi oportunități și noi moduri de abordare a ceea 
ce se întâmplă în jur” , susține Lisandra. De asemenea, 
studenta ne-a mărturisit că se ghidează după sfatul 
unui preot, și anume dă tot ceea ce aia, iar atunci când 
nu mai ai, dai din tine. 

 Carmen Șerban, studentă  în anul III la 
Facultatea de Matematică-Informatică, Specializarea 
Informatică, a făcut practică la o firmă IT pe parcursul 
vacanței de vară, timp în care, povestește aceasta, a 
îmbinat cunoștințele asimilate în anul universitar ce 
tocmai se sfârșise cu noțiuni noi din domeniul bazelor 
de date. „Ceea ce mi-a ușurat munca a fost aparatura, 
cu toate materialele ajutătoare, însă am dispus și de 
susținerea coordonatorilor, care îmi erau alături de fiecare 
dată când întâmpinam dificultăți”, declară Carmen. 
Stagiul său de practică s-a finalizat cu un proiect prin 
intermediul căruia studentă a căpătat experiență și care 
a ajutat-o să asimileze mai ușor noțiunile noi. 

 Denisa Burcea, studentă în anul III la Facultatea 
de Psihologie și Științele Educației, Specializarea 
Psihopedagogie Specială, ne-a povestit că practica ei 
din vacanța de vară s-a bazat pe terapia cu persoanele 
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cu dizabilități. Aceasta a făcut voluntariat la Centrul de 
zi Arca și la un cabinet logopedic, unde a realizat cu 
beneficiarii mai multe activități de dezvoltare personală 
și exerciții de logopedie, în vederea colectării sunetelor. 
De asemenea, a creat, împreună cu ei, diferite obiecte 
din materiale ecologice, prin care a reușit să le aducă 
zâmbetul pe față celor pe care îi ajuta și să le dezvolte 
creativitatea și simțul estetic. „Am venit mereu în sprijinul 
persoanelor aflate în dificultate cu o vorbă bună,  faptul 
că i-am ascultat a contat”, a adăugat Denisa.

 Paula Tudor, studentă în anul II la Facultatea de 
Farmacie din cadrul UOC, a făcut, în timpul vacanței de 
vară, voluntariat la farmacia ,,Diana” din Slobozia. Timp 
de o lună, studenta a învățat tipurile de medicamente 
și a comunicat cu pacienții în termeni științifici, ceea ce 
ea consideră că o va ajuta în carieră. ,,Îmi place viitoarea 
mea profesie foarte mult și mi-am dorit mereu să lucrez 
într-o farmacie. Aștept cu nerăbdare să ajut pacienții”, a 
declarat Paula.

 Andrei Vasilescu studiază Informatica la 
Universitatea „Ovidius”. În vacanța de vară, el a făcut 
practică la o firmă IT constănțeană. Venind din Slobozia, 
un oraș mic, cu mai puține oportunități, Andrei ne-a 
mărturisit că și-a dorit, după doi ani de studiu, să își 
diversifice cunoștințele trecând la un nivel mai ridicat. 
„Din punct de vedere profesional, am învățat multe lucruri 
noi care să mă ajute în a-mi forma o carieră din informatică, 
dar fără experiența din facultate probabil că nu reușeam 
să fac față interviului și, mai apoi, cerințelor postului”, 
susține studentul, care sfătuiește noile generații să 
valorifice oportunitățile pe care le au.

 Eu, Petruța Ridiche, studentă în anul II la 
Specializarea Jurnalism din cadrul Facultății de Litere a 
UOC, am făcut, în vara lui 2019, un stagiu de practică 
la Antena 3 Slobozia, ceea ce mi-a dat mai multă 
încredere în mine. Am învățat, mai în detaliu, cum să 
concep știri din diverse domenii, cu niveluri diferite de 
dificultate. Am prins câte puțin din toate. Din modul în 
care trebuie să vorbești cu oamenii, în care citești o știre 
sau în care selectezi informațiile. A fost o experiență 
interesantă care mi-a deschis noi oportunități și care 
m-a ambiționat, și mai mult, să continui ceea ce fac cu 
plăcere și curiozitate.   

Petruța RIDICHE
Cristina MAIDANU
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 Studenții Specializării Jurnalism din cadrul 
Facultății de Litere a Universității „Ovidius” din Constanța 
(UOC) au efectuat, și în acest an, vizite de documentare 
la Radio România, în București. Aceștia au fost însoțiți 
de drd. Adelina Tocitu, redactor București FM. Astfel, 
în lunile octombrie și noiembrie, studenții jurnaliști au 
fost în studiourile Radio România București și Radio 
3net „Florian Pittiș”, dar și în redacția Agenției de presă 
RADOR și în Studioul de Teatru „Mihail Zirra”. Totodată, 
studenții jurnaliști au fost, în vizită de documentare, la 
Centru Cultural de Excelență „Dinu Lipatti” și la Târgul 
GAUDEAMUS Radio România 2019, ajuns, anul acesta, la 
a XXVI-a ediție. Despre Radio 3net „Florian Pittiș” studenții 
au aflat că este primul post public de radio atât din țară, 
cât și din Europa care emite exclusiv în online. Fondatorul 
Radio 3net a fost regretatul artist Florian Pittiș, cel care 
a încercat să convingă conducerea serviciului de radio 
să treacă de la transmisia on air de antenă la transmisia 
online, pe Internet.

 La Societatea Română de Radiodifuziune, 
studenții UOC au făcut un tur al radioului alături 
de specialistul în marketing din cadrul Serviciul de 
Comunicare și Relații Publice al SRR, Attila-Ștefan 
Ferenczy. Acesta le-a împărtășit studenților ovidieni o 
serie de detalii profesionale despre viața realizatorilor 
din radio. Pe realizatorul, DJ-ul și playlist manager-ul de 
la București FM Răzvan Petre studenții de la Jurnalism 
l-au găsit chiar în studio, în timp ce realiza emisiunea 
„Ore deschise”. 

 La Agenția RADOR, un centru de presă care își 
propune să furnizeze publicului informații credibile, 
diversificate și de calitate, studenții au avut ocazia 
să vadă un colțișor numit Rador Vintage, un loc care 
reunește foarte multă tehnică veche, benzi, casete, 
magnetoscoape păstrate și expuse la vederea invitaților.

„Trebuie să faci neapărat ceea ce-ți place 
ca să fii la minte și la suflet împăcat”

 Studenților UOC li s-a părut că cel mai liniștit și 
relaxant loc din tot sediul Radio România este Studioul 
de Teatru „Mihail Zirra”. Acolo l-au cunoscut pe Robert 
Vasiliță, regizorul de montaj, aflat în fața monitorului. 
Potrivit propriilor sale declarații, acesta a început să 
lucreze în teatrul radiofonic imediat după ce a terminat 
liceul, pentru că asta a fost dorința sa încă de când 
era copil. Acum are 25 de ani de experiență în acest 
domeniu. „Montajul este cea mai grea muncă din tot 
lanțul radiofonic, pentru că sunt sute de duble și reluări”, 
le-a mărturisit omul de radio studenților constănțeni. 
Pe de altă parte, tot Robert Vasiliță le-a spus acestora: 
„Trebuie să știi unde să faci sacrificiul în viață, trebuie să 
faci neapărat ceea ce-ți place ca să fii la minte și la suflet 
împăcat”.

Studenții Specializării Jurnalism, din nou în vizită 
de documentare în studiourile Radio România
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 La Casa Artelor „Dinu Lipatti”, studenții de la 
UOC au aflat aspecte legate de viața compozitorului și 
pianistului Dinu Lipatti, o viață dominată, încă de la 
naștere, de fragilitate, dar încărcată de o forță expresivă 
și creatoare deosebită. Le-a fost prezentată, în acest 
context, ideea proiectului Casa Artelor „Dinu Lipatti”, 
care aparține regizoarei Alice Barb, director fondator 
al acestei instituții ce promovează opera marelui 
muzician român, precum și  valorile autentice ale culturii 
naționale.  

 Cu diverse ocazii, la Casa Artelor „Dinu Lipatti” 
sunt organizate festivaluri, concerte și manifestări 
cultural-educative, unde participă sute de oameni.

 Nu în ultimul rând, așa cum am menționat, 
studenții ovidieni de la Specializarea Jurnalism au 
participat la Târgul Internațional de carte „Gaudeamus”, 
cel mai așteptat târg de carte inițiat și organizat de cel 
mai ascultat radio, Radio România. Evenimentul a avut 
loc, și în acest an, la Complexul Expozițional Romexpo, 
acolo unde studenții Specializării Jurnalism au îmbrăcat 
haina profesiei lor și au luat mai multe vox-uri oamenilor 
prezenți la acest eveniment. 

Mădălina JACOTĂ
Cristina CROITORU

Studenții ovidieni,
 informați cu privire la 

pericolul consumului de 
droguri

 La jumătatea lunii noiembrie, Universitatea 
„Ovidius” din Constanța (UOC) a găzduit un workshop 
interactiv, organizat în colaborare cu Centrul Equitas, 
pe tema „Spune NU drogurilor!”. Evenimentul a avut 
loc în sala P54 din Campusul UOC, corp A, și a fost 
deschis de conf. univ. dr. Laura Giurgiu de la Facultatea 
de Psihologie a Universității „Ovidius”. În contextul 
evenimentului au fost abordate mai multe subiecte, 
printre care efectele nocive ale substanțelor psihoactive, 
ale alcoolului și ale jocurilor de noroc asupra indivizilor.

 Mariana State, terapeut al Centrului Equitas, 
a deschis workshop-ul prin prezentarea unei aplicații 
numite „Drog Info”, aplicație ce are ca scop informarea și 
asistarea utilizatorilor cu privire la consumul diferitelor 
tipuri de substanțe. Participanții la acest eveniment 
au avut ocazia să interacționeze cu terapeutul Equitas, 
studenții UOC dovedindu-se a fi foarte interesați de 
subiect. „Dependența este o boală care are nevoie de un 
tratament de specialitate. Cei afectați de dependență cred 
că pot ține sub control ceea ce se întâmplă, iar aceasta 
este condiția necesară ca boala să se agraveze. Fiecare 
dependență are trei etape: perioada de început, în care 
simptomele pot fi negate, o formă gravă și cea foarte 
gravă, care este fatală. De aceea trebuie cerut ajutorul unui 
specialist din timp”, a explicat Mariana State.

 Prin intermediul aplicației menționate, 
utilizatorul beneficiază de multiple funcții precum: 
„despre droguri”, „tratament”, „trusa de urgență”, 
„motivare”, etc. Funcția „despre droguri” prezintă 
informații referitoare la toate tipurile de substanțe și la 
efectul acestora, funcția „tratament” conține cele trei 
etape prin care un consumator trebuie sa treacă pentru 
a se recupera - „detoxifiere”, „recuperare” și „menținere”, 
acestea fiind descrise în detaliu pentru a ajuta cât mai 
mult la înțelegerea gradului de dificultate a fiecărei 
etape -, iar funcția „trusa de urgență”  conține mesaje 
motivaționale pentru consumatori.

Laura NEAGU
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 Specializarea JURNALISM din cadrul Facultății 
de Litere a Universității „Ovidius” din Constanța (UOC) 
a reluat seria de Conversații formative - JuOC Talks 
inițiată de prof. univ. dr. Ana Maria Munteanu în urmă 
cu trei ani. Astfel, la sfârșitul lunii noiembrie, studenții 
Specializării JURNALISM au cunoscut-o pe Auris Luca, 
jurnalist Radio Sky, realizator al emisiunii „Exercițiu 
de civism”. Auris Luca are peste 20 de ani de carieră 
în radio și a lucrat, de-a lungul timpului, în redacțiile 
Radio Contact, Radio ProFM și Radio Sky. Auris Luca 
este, de asemenea, omul din spatele platformei online 
„Descoperă Dobrogea”, platformă ce promovează 
obiceiurile, cultura, natura, evenimentele din această 
zonă, prezentându-le cititorilor aspecte și locuri mai 
puțin cunoscute din județele Constanța și Tulcea. La 
eveniment au participat, alături de studenții din anii I, II 
și III ai specializării, prof. univ. dr. Ana Maria Munteanu, 
conf. univ. dr. Raluca Petre, lect. univ. dr. Mariana Tocia, 
lect. univ. dr. Ada Codău și asist. univ. drd. Valentin 
Vanghelescu.

 Despre jurnalista Auris Luca, prof. univ. dr. Ana 
Maria Munteanu a declarat că este un exemplu de succes 
în îmbinarea componentei de formare în studii cu cea 
de practică profesională. Studenții de la Jurnalism UOC 
au fost curioși să afle, în contextul întâlnirii cu vocea 
Radio Sky, care sunt cele mai importante transformări 
prin care a trecut radioul în ultimii 20 de ani, cum s-au 
schimbat munca unui jurnalist de radio și publicul de 
radio în acest timp, care sunt provocările și tendințele în 
jurnalismul radio la ora actuală, dar și cum a reușit Auris 
Luca să îmbine, pe vremea când era studentă, cursurile 
de la facultate cu munca în radio: „Am început să lucrez 
în radio încă din anul întâi de facultate. Până să apară și 
la noi calculatoarele se scria totul pe hârtie. Era interesant, 
stăteai cu foile în față, mai trecea un coleg, mai dădea 
foc la colțul hârtiei, mai venea cu un pistol de apă și ți se 

Jurnalista Auris Luca, în dialog cu studenții 
Specializării Jurnalism UOC, în cadrul seriei de 

Conversații formative - JuOC Talks
ducea cerneala. Acum, în schimb, avem calculatorul, care 
ne ajută foarte mult. Avem site-ul nostru, avem o bază de 
date în care cautăm informația, înainte era mult mai greu 
să cauți o știre mai veche. Pe atunci, reporterii mergeau pe 
teren să-și culeagă informațiile din instituție în instituție, 
acum le obții foarte simplu, iar trecerea de la pager la 
telefonul mobil a ușurat foarte mult munca unui jurnalist”, 
și-a amintit Auris Luca. Întrebată dacă radioul a fost unica 
sa dragoste, Auris a mărturisit că a cochetat, pentru o 
perioadă, și cu presa scrisă, lucrând la ziarul „Observator”, 
dar că a preferat să rămână în radio, unde, susține ea, s-a 
simțit mai liberă.

 Totodată, Auris Luca le-a vorbit studenților 
Specializării Jurnalism UOC despre platforma sa, 
„Descoperă Dobrogea”, prin care și-a propus să ofere 
o altă perspectivă asupra acestei zone: „Site-ul l-am 
făcut acum un an, încerc să am conținut de calitate, astfel 
încât cititorii să-și dorească să se întoarcă pe site-ul meu. 
Promovez Dobrogea, m-am nișat pe Constanța, Tulcea 
pentru că am văzut că nu sunt foarte mult mediatizate. 
Sunt multe lucruri frumoase în Dobrogea despre care poți 
scrie. Proiectul a fost apreciat cu notă mare și am obținut 
fonduri europene”, a spus jurnalista.

 Auris Luca i-a sfătuit pe studenți să încerce să 
colaboreze cu diverse site-uri sau să-și creeze propriile 
bloguri și platforme online încă din timpul anilor de 
facultate, astfel încât să acumuleze experiență. „Chiar 
dacă există în număr foarte mare (n.r. de platforme), 
niciodată nu sunt destule. Trebuie să creați povești care să 
conțină emoție, e important să nu fie un text sec și atât. Cu 
timpul, stilul propriu de a scrie va atrage cititorii, cu fiecare 
articol pe care îl publici devii din ce în ce mai bun și te 
perfecționezi”, a adăugat jurnalista constănțeancă.

Cristina MAIDANU
Antonia DRĂGAN
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 RISE Project, cea mai cunoscută comunitate 
de jurnaliști, programatori și activiști din România, a 
organizat, pentru a treia oară la Universitatea „Ovidius” 
din Constanța (UOC), workshop-ul ,,Follow the money”. 
Evenimentul a avut loc în perioada 11-13 noiembrie, 
la American Corner din cadrul UOC, și s-a derulat cu 
sprijinul Ambasadei Statelor Unite ale Americii. Traineri 
la această a treia ediție a workshop-ului RISE Project au 
fost Attila Biro, Madeleine May, Ana Poenariu, Ionuț 
Stănescu și Stefan Feldmann.
 Studenții Specializării Jurnalism din cadrul 
Facultății de Litere a UOC au participat, și în acest an, la 
atelierul RISE Project. Acestora li s-au alăturat studenți 
de la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării 
- Universitatea din București, precum și jurnaliști din 
presa locală din Constanța, Arad, Galați și Buzău. Timp 
de trei zile, atât cât a durat evenimentul, participanții 
s-au familiarizat cu ceea ce presupune derularea 
unei investigații jurnalistice, au înțeles importanța 
contactului direct cu diverse tipuri de surse, precum și 
importanța bunei colaborări între jurnaliști, dar și între 
jurnaliști și reprezentanții diverselor instituții care au 
ca obiectiv lupta anti-corupție. În această ordine de 
idei, jurnalistul Attila Biro, premiat în mai multe rânduri 
pentru anchetele desfășurate, a împărtășit celor prezenți 
la workshop numeroase momente din activitatea sa.
 La rândul său, jurnalista Ana Poenariu a vorbit 
despre rolul pe care îl joacă într-o anchetă stăpânirea 
tehnicilor avansate de colectare și procesare a datelor. Nu 
mai puțin important, Ana Poenariu a amintit importanța 
Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de 
interes public în munca unui jurnalist, în general, și în cea 
a unui jurnalist de investigație, în special.
 Participanții la workshop-ul ,,Follow the money” 
au înțeles că RISE Project nu este, potrivit spuselor 
trainer-ilor mai sus menționați, doar o platformă pe care 
sunt publicate investigații, ci și un program de vizualizare 
interactivă a intereselor nevăzute din România, interese 
pe care jurnaliștii RISE le scot la lumină. Astfel, o serie de 
rețele subterane sunt expuse consumatorilor de mass-
media, care au acces, alături de informație, la explicații 
grafice și documente originale. Accentul a căzut, în 
contextul evenimentului organizat de RISE Project, 
pe ideea că într-o societate democratică investigațiile 
jurnalistice oferă cetățenilor și guvernelor informațiile, 
instrumentele de care au nevoie pentru a crea un sistem 
corect în care criminalitatea și injustiția sunt combătute.
 Madeleine May de la Organized Crime and 
Corruption Reporting Project (OCCRP) a susținut, în 
cadrul evenimentului RISE Project, un video production 
training, în care a vorbit despre cele mai eficiente tehnici 
de producere a unui video reușit, despre strategiile 
și canalele potrivite utilizării pentru a ne asigura că 
spectatorii sunt implicați și inspirați. 

 În ceea ce îl privește pe Stefan Feldmann, acesta 
a participat la workshop-ul RISE Project în calitatea sa de 
psihoterapeut și a vorbit despre fenomenul „burn out”. 
De-a lungul carierei sale, Feldmann s-a concentrat pe 
îmbunătățirea comunicării între indivizi, pe necesitatea 
și importanța ascultării active a celorlalți, precum și pe 
strategiile prin care indivizii își pot impune granițele 
personale la locul de muncă.

Florentina STANCIU
Mădălina JACOTĂ      

Studenții Specializării JURNALISM din cadrul UOC 
au participat la a treia ediție a workshop-ului 
„Follow the money” organizat de RISE Project
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Ana SAJIN

 Universitatea „Ovidius” din Constanța (UOC) 
a fost, la începutul lunii noiembrie, gazda conferinței 
„Canonul estetic în istoriile literaturii române de 
după 1989” susținută de prof. univ. dr. habil. Antonio 
Patraș de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 
Organizată în amfiteatrul Umberto Eco al Universității 
„Ovidius”, conferința profesorului Antonio Pătraș a 
încheiat seria de evenimente organizate, anul acesta, 
de Facultatea de Litere a UOC în colaborare cu Filiala 
Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România (USR) și 
cu Biblioteca Centrală Universitară „Ioan Popișteanu”. 
La eveniment au participat decanul Facultății de Litere, 
prof. univ. dr. Cristina Tamaș, prof. univ. dr. habil. 
Angelo Mitchievici, președintele Filialei Dobrogea a 
USR, directorul Departamentului de Filologie română, 
Limbi clasice și balcanice, prof. univ. dr. Lăcrămioara 
Berechet, prof. univ. dr. Ana Maria Munteanu, dar și 
numeroși studenți ai Facultății de Litere.

 Prof. univ. dr. habil. Antonio Patraș a prezentat, 
în cadrul acestei conferințe, rezultatele cercetărilor sale 
privind istoricul cultural al literaturii române: „Astăzi se 
vorbește, în continuare, doar despre câteva nume, dar se 
ignoră complet ceea ce constituie relieful mai puțin vizibil 
asupra literaturii române. Ceea ce încerc să fac este să 
deconstruiesc, prin acest discurs, ideologiile din spatele 
istoriei”,  a explicat Patraș. Profesorul de la Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza” a vorbit despre perioada 
pașoptistă în care, din punctul său de vedere, a început 
o sincronizare cu Occidentul pentru formarea unei 
literaturi originale prin afirmarea identității naționale, în 
comparație cu perioada de existență a Junimii - o epocă 

în care, susține el, valoarea estetică a fost desprinsă de 
background-ul cultural.

 Studenții au fost îndemnați de către prof. univ. 
dr. Antonio Patraș să încerce să perceapă istoria literaturii 
dincolo de manuale, alternând alte surse și texte care 
prezintă o altfel de viziune asupra acesteia. De asemenea, 
tinerii prezenți la eveniment au fost încurajați să își 
asume scrisul ca pe o profesie liberală și să lase cărțile să 
vorbească în locul lor, deoarece opera este însăși viața 
autorului, este de părere profesorul Patraș.

Prof. univ. dr. Antonio Pătraș a conferențiat
la Facultatea de Litere a UOC, despre canonul 
estetic în istoriile literaturii române de după 1989
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Lansări de carte

 Conf. univ. dr. Raluca PETRE, coordonatorul 
Specializării JURNALISM din cadrul Facultății de Litere 
a Universității „Ovidius” din Constanța, și-a lansat, în 
contextul Târgului Internațional de Carte GAUDEAMUS, 
ajuns, anul acesta, la a XXVI-a ediție, volumul 
„Managementul informației în media”, lucrare 
publicată la Editura Tritonic.

 Cartea Ralucăi Petre își propune să fie un ghid 
anti-manipulare care să ajute consumatorii de mass-
media să facă diferența între adevăr și non-adevăr, între 
știri documentate și zvonuri, distorsiuni, între știri reale 
și fake-news. Este a doua carte pe care Raluca Petre o 
publică la Editura Tritonic, cel dintâi volum apărut la 
editură fiind „Journalism in times of major changes. 
Critical perspectives” (2012).

 Conf. univ. dr. Raluca Petre are un doctorat 
în Sociologie susținut la Graduate School for Social 
Research (Varșovia), teza sa de doctorat având ca subiect 
schimbările instituționale prin care au trecut mass-
media din România. Raluca Petre predă studii media 
la Specializarea Jurnalism a UOC încă de la înființarea 
acestui program de studiu. 

 O lansare a volumului „Managementul 
informației în media” are loc și la Constanța, pe data de 
9 decembrie, la Centrul Multifuncțional Educativ pentru 
Tineret „Jean Constantin”. Ulterior, volumul va fi lansat și 
la Tulcea.

 Lect. univ. dr. Marinela VRĂMULEȚ de la 
Specializarea ITALIANĂ a Facultății de Litere din cadrul 
Universității „Ovidius” din Constanța (UOC) și-a lansat, pe 
27 noiembrie, la Institutul Italian de Cultură din București, 
volumul „In Giro per l’Italia in 14 tappe. Corso di 
lingua italiana per parlanti rumeno”. Lucrarea este 
semnată de lect. univ. dr. Marinela Vrămuleț alături de 
Lidia Cazacu și de Marcello Silvestrini, specialist în 
glotodidactică (didactica limbilor străine), fost profesor 
la Universitatea pentru Străini din Perugia. Volumul a 
apărut la Editura Pro Universitaria.

 La evenimentul de lansare au participat numeroși 
profesori de la Catedra de Italiană (Departamentul de 
Lingvistică romanică, Limbi și literaturi iberoromanice, 
Italiană, Filologie clasică și Neogreacă) a Universității din 
București, dar și foști studenți ai lect. univ. dr. Marinela 
Vrămuleț, absolvenți ai Facultății de Litere a UOC.

 O lansare a lucrării „In Giro per l’Italia in 14 tappe. 
Corso di lingua italiana per parlanti rumeno” a avut loc, în 
luna octombrie, și la Chișinău, în prezența ambasadoarei 
Italiei la Chișinău, Valeria Biagiotti. De asemenea, lect. 
univ. dr. Marinela Vrămuleț lansează acest volum, în luna 
decembrie, și la Constanța.
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 Începând cu anul universitar 2020-2021, în 
cadrul Facultății de Litere a Universității ,,Ovidius” din 
Constanța (UOC) își va face debutul un nou program 
de master, dedicat tuturor absolvenților de licență de la 
orice specializare care doresc să se dezvolte în domeniul 
,,Relații publice și dezvoltare interculturală”. Acest 
program a fost înscris în HG nr. 318/2019 publicată în 
Monitorul Oficial al României. Noul master se impune la 
nivel regional, fiind primul de acest fel într-o universitate 
de stat din regiunea de sud-est, și își propune să formeze 
cât mai mulți specialiști în domeniul Relațiilor publice cu 
bogate cunoștințe interculturale. 

 Absolvenții acestui program de master vor avea 
specializări complexe precum: specialist relații publice, 
purtător de cuvânt, mediator, specialist protocol și 
ceremonial, brand manager, organizator protocol, 
organizator relații, organizator târguri și expoziții, 
manager atragere fonduri. Masterul de ,,Relații publice 
și dezvoltare interculturală” a apărut ca o oportunitate 
pentru absolvenții de studii de licență care vor să devină 
specialiști în Relații publice, dar care își doresc să studieze 
la Constanța. Programul recent acreditat se poate lăuda 
cu o paletă diversificată de cursuri, printre care se 
regăsesc: Comunicarea de criză, Tehnici de negociere 
comunicațională, Comunicare multimedia, Deontologie 
profesională în comunicarea publică. În ceea ce privește 
limbile străine, se vor studia preferențial: germana, 
neogreaca, bulgara. 

 Coordonatoarea masterului de Relații publice 
din cadrul Facultății de Litere a UOC, conf. univ. dr. 
Raluca Petre, a declarat, despre acest program: ,,Noul 
master este acreditat în domeniul Științe ale comunicării și 
se adresează tuturor absolvenților nivel licență, indiferent 
de specializare, care lucrează deja în domeniu ca purtător 
de cuvânt sau responsabil de relații publice, dar și celor care 
vor să se specializeze în acest domeniu. Durata programului 
este de doi ani, orarul - cam 13 ore pe săptămână, orele vor 
fi după-amiaza și în weekend, ca să le permitem și celor 
care lucrează deja să poată urma cursurile”. De menționat 
este că, potrivit declarațiilor conf. univ. dr. Raluca Petre, 
cifra de școlarizare la acest master este de 75 de studenți 
pe an.

Universitatea ,,Ovidius” a acreditat un master 
în Relații publice

 Despre masterul de Relații publice din 
cadrul UOC a vorbit și lect. univ. dr. Mariana Tocia: 
,,Acreditarea Masteratului de «Relații Publice și Comunicare 
Interculturală» este o reușită a Universității «Ovidius» 
din Constanța și a Facultății de Litere, Specializarea 
Jurnalism, pentru că oferă, pentru prima dată în spațiul 
regional, oportunitatea specializării în comunicarea 
publică, înțelegerea proceselor de comunicare publică 
la nivel microsocial și macrosocial, dar și a dinamicii 
informaționale și tehnologiei. Fiecare curs își are obiectivele 
specifice și oferă competențe profesionale, fie că este vorba 
despre «Campanii de comunicare în context intercultural», 
«Comunicare publică și elocință» sau «Etică și integritate 
în comunicarea publică». Sunt convinsă că pregătirea de 
specialitate a cadrelor didactice și conținutul cursurilor și 
activităților practice vor forma cei mai buni specialiști în 
domeniul științelor comunicării”, a explicat lect. univ. dr. 
Mariana Tocia.

Cum văd studenții de la Științele 
comunicării acreditarea unui program de 

relații publice la Constanța

 Pentru a înțelege ce impact are acest nou 
program de master asupra studenților, am stat de vorbă 
cu câțiva studenți din anul terminal de la Specializarea 
Jurnalism.

 Ioana Ioniță ne-a declarat că, din punctul ei de 
vedere, ,,orice program nou, fie de licență, fie de master 
contribuie la diversitatea paletei universitare, deci este 
foarte important. În același timp, o variantă în plus de 
studii este o oportunitate ce te îndepărtează de gândul 
de a pleca din orașul tău, lucru ce contează semnificativ 
în dezvoltarea mediului local. Personal nu știu încă ce voi 
face după finalizarea studiilor, însă mă uit la viitor mult mai 
liniștită, cu acest nou master”, a mărturisit studenta.

 Virgil Stoian, student, și el, în anul III la 
Specializarea Jurnalism a UOC a declarat: ,,Consider că 
mediul academic din Constanța avea nevoie de acest 
master, relațiile publice fiind un domeniu de mare interes, 
nu numai în orașul nostru, ci în toată țară. Sunt mulți 
studenți care poate ar fi dorit să își continue studiile în 
Constanța, dar din cauza lipsei unui master în această 
«ramură» au fost nevoiți să plece în alte orașe. 

Program unic într-o universitate de stat din zona de sud-est a României
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 Clasa Confucius a Universității ,,Ovidius” din 
Constanța (UOC) a primit, în vara acestui an, titlul de 
Clasă independentă, în cadrul unui eveniment care a avut 
loc în Sala Senatului UOC. Acest nou statut vine ca urmare 
a faptului că structura instituțională care funcționează la 
UOC a ajuns la un nivel ridicat de notorietate, putându-
se lăuda cu un număr mare de cursanți, cu reputați 
profesori chinezi, dar și cu parteneriate directe cu 
Universitatea pentru limbă și cultură din Beijing. Clasa 
Confucius reprezintă o oportunitate pentru tinerii care 
vor să studieze, la Constanța, limba și civilizația chineză. 

 Pentru a deveni absolvenți Confucius, cursanții 
trebuie să susțină examenul HSK, test cu șase niveluri 
pentru certificarea cunoștințelor de limbă chineză. 
Clasa independentă Confucius le oferă cursanților 
posibilitatea unei burse de un an pentru studiul 
aprofundat al limbii chineze la prestigioase universităţi 
din Beijing şi din Shanghai. Biroul pentru predarea limbii 
chineze din China (Hanban) sprijină financiar, material și 
cu resurse umane institutele Confucius de peste tot din 
lume, alocând fonduri, manuale, materialele necesare 
activităților didactice. De asemenea, trimite profesori de 
limba chineză și voluntari pentru a susține programele 
institutelor. 

 Cum lumea actuală este o lume a 
multiculturalităţii, în care cunoaşterea reciprocă este 
esenţială, institutul organizează, în cadrul şcolilor 
partenere, ateliere culturale. În acest context, sunt 
prezentate diverse aspecte ale culturii chineze: 
literatura, arta şi muzica, ceremonia ceaiului, caligrafia. 
De asemenea, cu ocazia unor evenimente și sărbători 
importante în China, cum ar fi Anul Nou chinezesc, 
Sărbătoarea Mijlocului Toamnei, Sărbătoarea Bărcilor 
Dragon, sunt organizate acțiuni culturale menite să 
prezinte tradiţiile şi obiceiurile chineze. 

 Există absolvenți ai Clasei Confuncius de la 
Universitatea ,,Ovidius” din Constanța care au avut șansa 
să studieze în China, prin intermediul burselor obținute. 
Este vorba despre: Mari Bolocan (Universitatea Beijing), 
Carmen Paraschiv (Universitatea Beihang din Beijing), 
Alexandru Țurcanu (Universitatea Tonji din Shanghai), 
Teodora Bauman (Universitatea Fudan din Shanghai).

Florentina STANCIU 

Clasa Confucius din cadrul 
Universității ,,Ovidius” 

a obținut statutul de Clasă 
independentă

În ceea ce mă privește, o să aleg să studiez acest master, 
nu doar pentru că este în Constanța, ci și pentru că știu 
profesionalismul celor care s-au ocupat de acreditarea 
acestei specializări și cred că «împlinirea» mea academică 
va fi desăvârșită odată cu absolvirea acestui master“, 
a explicat Virgil Stoian.
 În opinia Anei Sajin ,,noul master de la UOC este 
încă un pas spre cunoaștere”. ,,Studenții din Constanța care 
își doresc o carieră în relații publice vor fi încântați să-și 
urmeze studiile acasă, iar cei din alte orașe vor putea veni 
mai aproape de mare pentru a-și realiza visul”, a declarat 
studenta de la Jurnalism.

 La rândul său, Sorin Ștefănescu, student în 
anul III la aceeași specializare, a explicat: ,,Noul program 
de master al Facultății de Litere este o necesitate pentru 
Constanța, un oraș în care tot mai multe instituții publice, dar 
și companii din mediul privat sunt în căutarea specialiștilor 
în domeniul relațiilor publice. Acest program de master 
vine în ajutorul tuturor studenților care au în plan să se 
îndrepte către acest domeniu, dar care nu aveau această 
oportunitate decât dacă plecau în alte orașe. Acum, acest 
impediment a fost eliminat, ceea ce ne încurajează pe noi, 
studenții, să nu plecăm din orașul nostru și, din contră, să 
rămânem și să ajutăm la dezvoltarea acestuia”, a declarat 
Sorin.

 Programul de master în ,,Relații publice și 
dezvoltare interculturală” se dovedește, deci, a fi un 
răspuns la o nevoie reală a Constanței, atât pentru 
instituțiile publice, cât și pentru cele din mediul privat, 
care își doresc o comunicare din ce în ce mai bună. Odată 
cu funcționarea acestui program în cadrul Universității 
,,Ovidius”, absolvenții de studii nivel licență care vor să 
urmeze o carieră în domeniul Relațiilor publice vor avea 
posibilitatea de a studia acest domeniu în Constanța.

Andrada MUNTEANU
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 Documentarul istoric „Maria - Inima 
României” a ajuns, în luna noiembrie, la Constanța. 
Proiecția filmului, realizată cu sprijinul Universității 
„Ovidius” din Constanța (UOC) și al Centrului Cultural 
Județean Constanța Teodor T. Burada, a avut loc la 
Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean 
Constantin”, în prezența membrilor din echipa de 
producție. Astfel, alături de cei peste 400 de constănțeni 
din sală, nerăbdători să vizioneze documentarul, au 
fost Viorel Chesaru, senior producer, și Mircea Lăcătuș, 
senior editor.

 Documentarul „Maria - Inima României”    
ilustrează o Românie devastată de ororile Primului 
Război Mondial, o Românie care se lasă îndrumată de 
Regina Maria, cea care, în misiunea ei la Paris, reușește 
de una singură să pună bazele Marii Uniri. Aceasta 
impresionează o țară întreagă prin devotamentul și 
implicarea ei, fiind, fără îndoială, cel mai mare om politic 
al acelei perioade, deși nu ocupa o funcție oficială. 

30 de arhive din 10 țări

 Înaintea proiecției de la Centrul „Jean Constantin”, 
studenții Specializării Jurnalism din cadrul Facultății de 
Litere a UOC au avut oportunitatea de a discuta, în cadrul 

unei acțiuni derulate în Sala Multimedia2, cu Viorel 
Chesaru și Mircea Lăcătuș despre ceea ce a presupus 
realizarea acestui documentar istoric. Derulată sub 
titlul „De la scenariu la film. Studiu de caz: editarea 
documentarului istoric „Maria - Inima României“, 
întâlnirea dintre studenții jurnaliști și membrii echipei de 
producție a avut următoarele teme de discuție: de ce un 
film documentar? Cum poate deveni o aniversare istorică 
un vehicul de promovare? Cum a decurs documentarea 
istorică și cercetarea derulate în 30 de arhive de imagine 
(film și fotografie) din 10 țări?

 Mircea Lăcătuș, senior editor, a declarat că, din 
punctul său de vedere, în România există încă o nevoie 
de filme documentare care tratează subiecte istorice: 
„În România încă avem nevoie de documentare istorice. 
Vreme de 50 de ani, istoria a fost făcută într-un sens, sens 
pe care oamenii nu și-au mai dorit să-l deslușească odată 
cu trecerea timpului. Pentru a nu lăsa lucrurile să rămână 
așa, poveștile s-au transpus în imagini, acestea fiind 
asimilate cu o mai mare ușurință de către public”. Lăcătuș 
a mărturisit că momentul identificat pentru realizarea, 
respectiv pentru lansarea documentarului „Maria - Inima 
României” nu a fost ales deloc întâmplător. Conform 
declarațiilor acestuia, nu exista un moment mai bun 
decât Centenarul Marii Uniri. 

Documentarul „Maria - Inima României” a ajuns la 
Constanța cu sprijinul UOC 

Studenții Specializării Jurnalism, în dialog cu membrii 
echipei de producție
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 Cartea care a stat la baza realizării acestui 
documentar istoric se numește „Ultima Romantică” 
și este semnată de Hannah Pakula. Majoritatea 
istoricilor consideră această carte ca fiind cea mai bună 
biografie a Reginei Maria. Echipa de producție a filmului 
documentar a depus un considerabil efort logistic, 
financiar pentru a cerceta și pentru a prelua materiale 
autentice din 30 de arhive de imagine (film și fotografie) 
din zece țări, printre care s-au numărat Italia, Spania, 
Franța, Rusia, Olanda. Doar imaginile și minutele de 
film preluate din arhive au costat echipa de producție 
a filmului 70.000 de euro. „Accesul în arhivele străine este 
destul de facil. Mai dificil ne-a fost însă în România, unde 
este aproape imposibilă accesarea acestora”, a declarat 
Mircea Lăcătuș. Potrivit explicațiilor acestuia, realizarea 
efectivă a documentarului a presupus și restaurarea și 
colorarea imaginilor, scopul acestor procese fiind acela 
de a capta atenția, de a suscita interesul cât mai multor 
posibili spectatori și telespectatori. Producția filmului a 
durat aproximativ doi ani. 

„Este un singur bărbat în România și 
acela este Regina”

 Despre filmul documentar, Viorel Chesaru, senior 
producer, le-a spus studenților Specializării Jurnalism: 
„La momentul actual, există doar două filme documentare 
ce înfățișează Primul Război Mondial în lume, ambele 
încorporând imagini color și fiind lansate în toamna târzie 
a lui 2018. Filmul lui Peter Jackson și al nostru. La trei zile 
de la premiera filmului în cadrul unui post de televiziune 
național, l-am publicat în mediul online. Surprinzător 
pentru noi a fost faptul că în șase săptămâni acesta a reușit 
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să adune peste 1.600.000 de vizualizări". Exprimându-
și fără rezerve admirația față de Regina Maria, față de 
caracterul său puternic și de curajul său, Chesaru a 
amintit ce spunea despre aceasta Charles de Beaupoil, 
conte de Saint-Aulaire și anume „Este un singur bărbat în 
România  și acela este Regina”.

 Revenind la seara proiecției de la Centrul „Jean 
Constantin”, la finalul evenimentului, prof. univ. dr. Sorin 
Rugină, rectorul UOC, s-a adresat celor doi membrii 
ai echipei de producție și, de altfel, întregii săli: „Sunt 
absolut emoționat după această reîntoarcere în istorie, 
o peliculă care a trezit emoții profunde. Mă bucur că am 
putut fi gazda acestui eveniment și vreau să vă mulțumesc 
pentru oportunitatea pe care ne-ați oferit-o, aceea ca acest 
film să ruleze la Constanța! A fost o realizare excepțională”, 
a declarat rectorul Universității „Ovidius”

 La final, spectatorii fie au adresat întrebări 
membrilor echipei de producție, fie și-au exprimat 
admirația autentică față de documentar și față de 
figura istorică a Reginei Maria, personalitate marcantă a 
României secolului XX.
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Prima femeie decan a Facultății de Medicină din Cluj a primit titlul 
de Doctor Honoris Causa al Universității „Ovidius” din Constanța

 Anca Dana Buzoianu, prof. univ. dr. la Facultatea 
de Medicină a Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu 
Hațieganu” din Cluj-Napoca, a primit, la sfârșitul lunii 
octombrie, titlul de Doctor Honoris Causa al Universității 
„Ovidius” din Constanța (UOC). Decernarea titlului a avut 
loc în cadrul conferinței „Internaționalizarea facultăților 
de medicină - de la sintagmă la modă la realitate”.  
 La ceremonia de acordare a titlului au participat 
rectorul UOC, prof. univ. dr. Sorin Rugină, decanul 
Facultății de Medicină a UOC, conf. univ. dr. Dan Iliescu, 
președintele Senatului UOC, prof. univ. dr. Ion Botescu, 
vicepreședintele Senatului UOC, conf. univ. dr. Emma 
Gheorghe, precum și numeroase cadre universitare și 
studenți ai UOC. 
 Prof. univ. dr. Anca Dana Buzoianu a primit 
distincția de Doctor Honoris Causa pentru totala sa 
dedicare în domeniul medical. Este dascăl, cercetător, 
ocupă funcții de mare prestigiu, de-a lungul timpului 
a obținut numeroase premii, diplome și distincții, fapt 
care demonstrează că impresionanta sa activitate este 
recunoscută. Decanul Facultății de Medicină a UOC, conf. 
univ. dr. Dan Iliescu, o caracterizează pe prof. univ. dr. 
Anca Dana Buzoianu drept „o personalitate remarcabilă 
a medicinei românești, o voce distinctă atât în mediul 
academic, cât și în lumea oamenilor de știință”.
 Cariera prof. univ. dr. Anca Dana Buzoianu 
este impresionantă. Peste 15 cursuri și specializări de 
diferite nivele au ajutat la formarea sa profesională. În 
ceea ce privește cariera sa medicală, aceasta debutează 
cu stagiatura, în anul 1988, urmată de toate etapele 
profesionale medicale, pentru ca, în prezent, Anca Dana 
Buzoianu să fie medic primar pediatrie și medic primar 

farmacologie clinică. În paralel, Anca Dana Buzoianu 
și-a început activitatea la catedră în 1991, ca preparator 
universitar la Catedra de Farmacologie și Toxicologie. 
A parcurs toate gradele universitare, în prezent fiind 
profesor universitar. Este, de asemenea, director la 
programul de masterat și conducător științific de 
doctorat cu 12 teze de doctorat finalizate și susținute.

„Un coleg deosebit, un prieten sincer și 
un om cu calitățile spirituale și morale 

deosebite”

 Dând citire Laudatio-ului, conf. univ. dr. Dan 
Iliescu, decanul Facultății de Medicină din cadrul UOC, 
a declarat: „Prin întreaga sa carieră academică, doamna 
profesor Anca Dana Buzoianu a contribuit la formarea a 
numeroase generaţii de medici, de profesori, cercetători 
şi doctori în medicină. În paralel cu munca didactică, 
de predare şi îndrumare, doamna profesor a desfăşurat 
şi o muncă asiduă pe linie de cercetare, caracterizată 
prin abordări originale, făcute cu discernământ, care se 
constituie într-o importantă sursă bibliografică pentru 
lumea academică. Dincolo de CV-ul impresionant, 
dincolo de sutele de contribuţii ştiinţifice şi de o activitate 
copleşitoare, rămâne însă omul Anca Buzoianu. Un coleg 
deosebit, un prieten sincer şi un om cu calităţi spirituale 
şi morale deosebite, pe care comunitatea academică 
medicală din Constanţa doreşte să-l aibă în continuare 
mereu aproape, ca pe unul dintre cei mai stimaţi membri ai 
săi”.
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 Anca Dana Buzoianu s-a implicat în activități de 
conducere fiind, pe rând, secretarul academic al Școlii 
doctorale a UMF Cluj-Napoca și membru al Consiliului 
Facultății și al Senatului UMF. În prezent, este decanul 
Facultății de Medicină din cadrul Universității de 
Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca.
 Nu mai puțin important, aceasta și-a clădit o 
carieră impresionantă și în cadrul Ministerului Educației 
și în cel al Sănătății. Este membru al CNATDCU - Comisia 
de Medicină, vicepreședinte și ulterior președinte 
al Comisiei de Farmacologie clinică, Toxicologie și 
Toxicodependență a Ministerului Sănătății, Președinte 
al Comisiei de Farmacologie Clinică și Toxicologie a 
Colegiului Medicilor din România, Președinte al Consiliului 
Științific al Agenției Naționale a Medicamentului, Expert 
al Agenției Naționale pentru Calificările din Învățământul 
Superior și Parteneriat cu Mediul Economic și Social 
(ACPART) și Expert evaluator ARACIS.

În perioada exercitării Președinției 
rotative a Consiliului UE de către 
România a fost vicepreședintele 

„Grupului de lucru pentru produse 
farmaceutice și dispozitive medicale”

 În perioada exercitării Președinției rotative a 
Consiliului Uniunii Europene de către România în primele 
șase luni ale acestui an, autoritățile române din cadrul 
Ministerului Afacerilor Externe și Ministerului Sănătății 
au numit-o pe Anca Dana Buzoianu vicepreședinte 
al „Grupului de lucru pentru produse farmaceutice și 
dispozitive medicale”. După ce a trecut prin funcția de 
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vicepreședinte, prof. univ. dr. Anca Dana Buzoianu este, 
astăzi, președintele Asociației Decanilor Facultăților de 
Medicină din România (ADFMR).
 De asemenea, anii de studiu și perfecționare în 
domeniul medical au ajutat-o pe Anca Dana Buzoianu să 
fie membră în mai multe organizații profesional-științifice 
de prestigiu și chiar să ocupe funcții de conducere. Dintre 
acestea, amintim: Societatea Română de Farmacologie, 
Terapeutică și Toxicologie Clinică, Societatea Europeană 
de Neurofarmacologie Clinică, European Association of 
Clinical Pharmacology and Therapeutics, Society for the 
Study of Neuroprotection and Neuroplasticity, Global 
College of Neuroprotection and Neuroregeneration, 
European Association for Clinical Neuropharmacology, 
Asociatia Română de Algeziologie si Studiul Durerii, 
International Association for the Study of Pain, Societatea 
Română de Studiu al Chimioterapicelor.
 De-a lungul timpului, prof. univ. dr. Anca Dana 
Buzoianu a primit o serie de premii și distincții, dintre 
care menționăm: Premiul pentru excelență în educație - 
Gala Camerei de Comerț Româno-Suedeze Ro-Swedem 
Cham în 2018, „Diplomă de excelență” a Asociației de 
Algeziologie din România pentru „contribuția adusă în 
studiul și terapia durerii”, în 2015, Marele Premiu Iuliu 
Hațieganu al Universității de Medicină și Farmacie Cluj-
Napoca pentru „contribuția deosebită avută în obținerea 
Diplomei de certificare a calității educației «Label 
CIDMEF»” de către Facultatea de Medicină a UMF Cluj-
Napoca din partea CIDMEF în 2013, Premiul de excelență 
pentru „implicare deosebită în activitatea didactică 
«Decanul anului»” - Gala Sănătății București 2012 și 
Medalia de onoare - Ordinul Medicilor din Republica 
Franceză în 2011, în urma recunoașterii muncii depuse.
 Prof. univ. dr. Anca Dana Buzoianu a fost unul 
dintre cei mai tineri decani ai UMF din Cluj, demonstrând 
că se poate descurca în această funcție, că poate ține 
piept tuturor provocărilor apărute pe parcurs și că poate 
propune și susține idei noi. „Am fost aleasă decan în 2008, 
sunt prima femeie decan a Facultății de Medicină din Cluj. 
Am muncit foarte mult în acești 12 ani și în același timp, 
am învățat continuu ce înseamnă munca administrativă, 
pentru că, de fapt, aceasta este o altă meserie, diferită de 
pregătirea noastră ca medici. În toate demersurile mele am 
avut sprijinul întregii comunități academice și al echipei 
decanatului, iar la sfârșitul celui de-al doilea mandat, 
am prezentat câteva realizari semnificative, care au fost 
apreciate de colegii mei”, a declarat prof. univ. dr. Anca 
Dana Buzoianu în cadrul ceremoniei de primire a titlului 
de Doctor Honoris Causa al Universității „Ovidius” din 
Constanța.
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 Societatea antreprenorială studențească 
Ovidius Innovation Center din cadrul Universității 
„Ovidius” din Constanța (UOC) a demarat, la începutul 
acestui an universitar, cea de-a treia ediție a competiției 
EDU TECH Solutions Teams, concurs care își propune 
identificarea și, ulterior, creșterea celor mai bune idei 
de afaceri ale studenților. Noutatea acestei ediții a 
fost organizarea, timp de o săptămână, a unor cursuri 
de formare destinate atât studenților, cât și cadrelor 
didactice de la UOC, cursuri care au avut ca invitați 
profesori de la „Simon Business School” - University of 
Rochester. 

 Și în cadrul ediției din acest an a EDU TECH 
Solutions Teams, studenții UOC s-au grupat în echipe, 
respectând principiul diversității în ceea ce privește 
facultățile  și specializările din care ei provin. Fiecare 
echipă și-a ales un domeniu în care și-a transpus, cu 
ajutorul  unor mentori competenți, profesioniști viziunea 
asupra unei afaceri profitabile și inedite. 

 Despre ediția din acest an a EDU TECH Solutions 
Teams, directorul proiectului, conf. univ. dr.  Raluca Matei 
a declarat că la concurs s-au înscris aproximativ 100 de 
studenți ovidieni: „Acest lucru se datorează diseminării și 
promovării informației la nivelul stundenților, fiind ajutați, 
în acest sens, și de studenți voluntari”, a declarat Matei.

Spălătorie eco-smart și o parcare 
cu stații de încărcare electrică

 În ceea ce privește   premiile din cadrul 
proiectului, acestea au fost în valoare totală de 
12.000 de lei, bani care au revenit primelor trei echipa 
clasate. De asemenea, este foarte posibil ca prima 

echipă clasată să plece în Elveția, pentru a reprezenta 
România în contextul unei competiții internaționale de 
antreprenoriat studențesc. 
 Cele trei echipe au fost declarate câștigătoare în 
cadrul finalei care a avut loc la jumătatea lunii noiembrie. 
Echipa de pe locul 1 este „Green Spots”, echipă formată 
din Diana Badalachi de la Facultatea de Psihologie 
și Științele Educației, Andreea Carp de la Facultatea 
de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă, Elena 
Conțu, studentă la Medicină, Cătălin Istratoae și Mihai 
Pocoae, amândoi studenți ai Facultății de Matematică 
și Informatică a UOC. Proiectul acestora propune o 
spălătorie eco-smart și o parcare cu stații de încărcare 
electrică. Dorindu-și să protejeze mediul înconjurător, 
studenții au ales să reutilizeze apa folosită la spălarea 
mașinilor, să achiziționeze doar produse reciclabile și să 
își producă propriul curent electric. Printre avantajele lor 
s-au numărat aplicația mobilă ce facilitează plata online, 
programul non-stop și tehnologia de ultimă generație. 

 

 Locul 2 a fost ocupat de echipa „Future for you” 
formată din Andrei Băcanu (Facultatea de Drept și 
Științe administrative), Mihaela Dachi (Facultatea de 
Științe economice), Maria Paris (Facultatea de Drept 
și Științe administrative) și Marius Pap (Facultatea de 
Psihologie). Proiectul prezentat de aceștia propune o 
brățară ce are ca scop îmbunătățirea calității muncii. 
Aceasta ar fi purtată de către salariat, angajatorul putând 
să monitorizeze atât orele de muncă, cât și activitatea 
acestuia. Brățara va fi susținută de o platformă ce va 
facilita studiul nivelului de muncă prin intermediul 
unor rapoarte și al unor grafice interactive. Punctele 
tari ale acestei echipe au fost dezvoltarea tehnologică și 
îmbunatățirea activităților la locul de muncă.

Cea de-a treia ediție a EDU TECH Solutions Teams și-a desemnat 
câștigătorii

UOC sprijină viitorii antreprenori
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 Cel de-al  treilea loc a revenit echipei   „H&H Family 
Center”, formată din Elena Ștefania Ioniță, Diana Maria 
Ginara și Raluca Caraion de la Facultatea de Psihologie 
și Științele Educației, precum și Petrica Iorga din cadrul 
Facultății de Drept și Științe Administrative. Misiunea 
acestei echipe este dezvoltarea, pe piața din Constanța, 
a unei clinici în care oamenii să își găsească rezolvarea la 
problemele din familie (fie între parteneri, fie între părinți 
și copii). Această clinică ar oferi pacienților posibilitatea 
de a face terapie relațională Imago, terapie mai puțin 
abordată la nivel local de către psihoterapeuți. Clinica 
ar beneficia de o aplicație mobilă pe care potențialii 
pacienți și-ar putea face programări online pentru 
diverse servicii.

„Trebuie să ai răbdare, să fii responsabil, 
să muncești și să crezi în visul tău”

 Andrei Băcanu, student în anul I la Facultatea 
de Drept și Științe administrative, Specializarea 
Administrație Publică, face parte din echipa câștigătoare. 
El a declarat, pentru revista „Ovidianum”, că este 
pasionat de antreprenoriat și că își dorește o carieră în 
această direcție. Andrei mărturisește că a învățat, prin 
intermediul acestui proiect, ce înseamnă să muncești 
pentru visul tău: „Trebuie să ai răbdare, să fii responsabil, 
să muncești și să crezi în visul tău”. Tânărul își dorește să 
dezvolte, în viitor, o afacere în domeniul imobiliar. 
 Studenții care au participat la acest proiect 
de antreprenoriat nu au luat în calcul doar câștigarea 
efectivă a competiției, ci și câștigul lor personal, anume 
experiența acumulată. În această ordine de idei, Ingrid 
Cătinaș, studentă în anul I la Specializarea Jurnalism din 
cadrul Facultății de Litere a UOC, ne-a declarat: „Această 
experiență m-a învățat să lucrez sub presiune, pentru că am 
avut o limită de timp și trebuia ca echipa să vină cu o idee 
de business care să aibă un viitor. De asemenea, a trebuit 
să lucrăm cu cifre și probleme reale”, a explicat Ingrid. 
Studenta se vede având, în 5-6 ani, o afacere bazată pe 
promovarea artiștilor „no-name” și a celor underground. 
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Studenții de la „Ovidius”, pe drumul dintre visul din 
copilărie și profesia de azi

 Întrebarea „Ce îți dorești să fii când vei fi mare?” 
a răsunat în urechile fiecărui copil și adolescent, iar 
odată cu începerea liceului această întrebare a început 
să se materializeze, devenind ceva care parcă te lovește 
mai tare cu trecerea fiecărui an de studiu. Dorințele de 
a fi prințese ori cavaleri, spioni ori piloți s-au izbit de 
realitate, transformându-se în „Voi ajunge medic pentru a 
salva vieți” ori „Într-o zi, voi fi avocatul care va demonstra 
nevinovăția celor inocenți”. Sunt, desigur, și alte variante. 

 Visurile fantastice de odinioară se află acum la 
picioarele realității, iar tu ești cel care trebuie să deschidă 
ușa. Totuși, există adolescenți care au trăit prin acestor 
dorințe de devenire în timpul copilăriei. Sunt cei care 
aveau un vis, oricare ar fi acela, inspirat sau nu de părinți.

 Însă, atunci când ai în față una dintre cele mai 
importante decizii privind viața ta profesională, realizezi 
că e timpul să preschimbi acele fantezii ale copilăriei 
în ceva real și, cu teamă ori nesiguranță, pronunți acel 
cuvânt căruia poate nu i-ai oferit importanța necesară în 
anii trecuți: facultatea. Există multe întrebări legate de 
acest subiect: facultatea. În funcție de ce criterii își aleg 
studenții specializarea pentru care au optat? Consideră 
că ceea ce au ales se poate concretiza într-o meserie? 
Au făcut alegerea din pasiune? Câțiva studenți ai 
Universității „Ovidius” din Constanța (UOC) au acceptat 
să deschidă, pentru noi, porțile micilor lumi în care au 
ales să pășească curajoși. 

„Vreau să fac o diferență în viața viitorilor 
mei pacienți”

         Leonardo-Andrei Iașar, student 
la Facultatea de Medicină, Specializarea 
Medicină Generală în anul I ne-a 
mărturisit: „Întotdeauna am știut că vreau 
să fac Medicină, însă, paradoxal, mereu am 
refuzat calea aceasta. Știam că îmi va fi greu 
și că voi petrece foarte mulți ani învățând 

această meserie, așa că până în clasa a X-a am oscilat, 
în gând, între diferite meserii. Intrasem la liceu cu gândul 
că voi merge mai departe la Facultatea de Informatică 
pentru a ajunge programator. Îmi plăcea această idee 
pentru că știam că pot evolua în această meserie și că 
pot avea un salariu bun. Însă viața avea să îmi ofere ceva 
mai bun”. Leonardo Iașar povestește că în clasa a XI-a a 
fost momentul în care a decis că va urma Medicina, iar 
acum nici nu se mai vede făcând altceva: „Vreau să fac o 
diferență în viața viitorilor mei pacienți, vreau să lupt și să 
le fiu sprijin în momentele cele mai grele”, a declarat viitorul 
doctor. Leonardo Iașar ne-a declarat și că își dorește ca 
după finalizarea rezidențiatului să urmeze și o carieră 
universitară, pentru că, susține el, simte că are vocație de 
dascăl.

  Florentina Anghel, studentă 
a Facultății de Psihologie și Ștințele 
Educației, Specializarea Asistență Socială, 
în anul I a afirmat că a ales acestă profesie 
pentru că, la un moment dat în viața ei, a 
avut mare nevoie de sfatul unui specialist. 
„Eu am crescut într-un cămin de copii, fapt 

pentru care vreau să mă implic în mod productiv în viața 
persoanelor supuse unor situații de risc - copii, bătrâni -, 
astfel încât să îi îndrum spre luarea unor decizii benefice 
vieții lor. Consider că nu muncesc atât timp cât fac ceea 
ce îmi place, deci practicarea full-time a acestei meserii nu 
înseamnă mult când te dedici 100%”, a explicat tânăra. 
Florentina se declară încântată de domeniul ales și se 
consideră deja familiarizată cu el. De asemenea, studenta 
UOC este de părere că, prin intermediul meseriei de 
psiholog sau de asistent social poți fi cu adevărat de 
folos unei societăți.

 Traseul vocațional al multor persoane poate 
fi unul plin de suișuri și de coborâșuri, dar, de cele mai 
multe ori, după cum ne-au demonstrat cei doi studenți 
prin declarațiile lor, acesta merită orice efort. Pe parcursul 
drumului, este posibil ca experiențele și încercările cu 
care ne vom confrunta să ne sece de energie, să ne lase 
să ne întrebăm dacă suntem îndeajuns de „buni” ori 
competenți. Poate ne vom trezi chiar singuri, luptând 
pentru visul nostru, pentru a-i oferi aripi, dar satisfacția 
pe care o vom avea atunci când ne vom vedea împlinit 
visul pentru care am muncit atât de mult este inegalabilă.

 

„Știu că drumul meu va fi greu”

  Cătălina Gabriela Vasile, 
studentă în anul I la Facultatea de Științe 
economice, Specializarea Management a 
declarat că, atunci când era mică, își dorea 
să fie medic veterinar, dar a renunțat la 
acest vis din mai multe motive. I-a fost 
foarte greu, ulterior, să se decidă cu 
privire la viitorul său profesional. „În liceu am întâlnit-o 
pe doamna profesoară de economie. Era și este o persoană 
cu care puteai lega ușor o legătură. Astfel a luat naștere și 
dorința mea de a urma Facultatea de Științe Economice. 
De asemenea, îmi doream încă de atunci să profesez într-
un domeniu care să aibă un viitor asigurat  atât în țară, 
cât și în străinătate. Vreau să deschid măcar o afacere, să 
călătoresc, să cunosc oameni noi și să-i ajut pe aceștia să-și 
atingă, la rândul lor, scopul”, a explicat studenta de Științe 
Economice.



33

 Loredana Rusu este studentă în 
anul I la Facultatea de Științe Economice, 
Specializarea Contabilitate și Informatică 
de Gestiune. Aceasta a recunoscut că 
părinții au fost cei care, într-un fel sau 
altul, au influențat-o să aleagă această 
profesie: „Începutul acestui drum mi-a 
fost insuflat de părinți încă de mică, își 
doreau să ajung un om de succes. Nici acum, la 18 ani nu 
sunt 100% sigură că asta e ceea ce vreau să fac, dar dacă 
nu aș fi fost sigură cel puțin 90%, nici nu m-aș mai fi aflat 
aici. Vreau să învăț cum să îmi gestionez banii atât acum, 
ca persoană fizică, cât și pe viitor, ca persoană juridică, 
având în vedere că vreau să îmi deschid un service auto la 
terminarea facultății”, ne-a declarat Loredana.

 Totodată, tânăra a menționat că a prins plăcerea 
acestui domeniu de la profesoara sa de contabilitate din 
liceu. Cel mai mare vis al ei este însă acela de a ajunge 
să lucreze la Agenția Națională de Administrare Fiscală. 
„Știu că drumul meu va fi greu și că trebuie răbdare. 
Având în vedere că iubesc cursurile, disciplinele pe care 
le studiez, pot spune că este o plăcere să fac ceea ce îmi 
oferă această ramură a Facultății de Științe Economice”, a 
explicat Loredana Rusu.

 Impactul persoanelor cu care relaționăm poate 
fi atât de puternic încât ne poate ajuta să înțelegem 
ce ne dorim cu adevărat la un moment dat, fie că este 
vorba despre părinți, fie despre un profesor din liceu, 
fie despre un prieten. Părerile acestor persoane care ne 
cunosc, care ne-au văzut evoluând pe parcursul anilor 
contează enorm, ajutându-ne să vedem lucrurile și din 
altă perspectivă. 

„Vreau să rămân în România pentru a 
profesa”

             Valentin-Vlad Ispir, student al 
Facultății de Matematică și Informatică, 
Specializarea Informatică, anul I ne-a 
mărturisit: „Mereu mi-a plăcut partea de 
inginerie, dar după aceea am descoperit 
calculatoarele. Mi-am spus că cele două 
domenii sunt destul de apropiate. 
Pot să zic că informatica este o pasiune de-a mea, dar 
totodată vreau să continui în acest domeniu, mă văd 
profesând în acest domeniu”. Valentin precizează că nu 
s-a gândit niciodată dacă celor apropiați lui le place sau 
nu domeniul ales de el, atâta vreme cât acesta e drumul 
pe care el l-a ales tocmai pentru că îi place. De reținut 
este că părinții săi nu i-au impus niciodată să urmeze un 
program de studiu anume. „Sunt sigur că vreau să rămân 
pe IT, dar cel mai important este că vreau să rămân în 
România pentru a profesa, nu mă gândesc să plec în 
străinătate”, a mai declarat Valentin Ispir. 

 

 Gabriel Ion este student în 
anul I al Facultății de Drept și Științe 
Administrative, Specializarea Științe 
Juridice. „Să fiu sincer, nu prea mi-a plăcut 
școala, dar tata m-a ajutat mereu și m-a 
motivat astfel încât să învăț și să nu las o 
lecție ori un test să mă descurajeze. Am ales 
Facultatea de Drept deoarece îmi deschide 
foarte multe uși. Are un domeniu larg de 
activități, iar pe lângă acest aspect, mi-am 
dorit mereu să ajut societatea, fapt pentru care îmi doresc 
să profesez ca avocat. Mă văd făcând această meserie în 
viitor, dar cel mai important mă văd profesând cu plăcere”, 
a declarat pentru revista „Ovidianum”, Gabriel Ion.

              Antonia-Daciana Drăgan, studentă 
la Facultatea de Litere, Specializarea 
Jurnalism, anul I a afirmat că, din punctul 
ei de vedere, încă din copilărie suntem 
ghidați spre viitor de către părinți, aceștia 
încercând să descopere către ce anume 
avem înclinații sau ce ne place să facem. 

„Eu le-am atras atenția prin felul meu de a face mereu ceva 
deosebit, amuzant și inventiv. Îmi doream să fiu celebră, 
inventam mereu povești la orice pas, inventam cuvinte, 
îmi făceam surorile să râdă în fiecare seară petrecută 
împreună. Îi povesteam surorii mele întâmplările din 
timpul zilei, îi cântam cântecele din revistele pentru copii, 
îi luam interviuri prin casă. Acesta este felul meu de a fi și 
consider că sunt bună în a transmite oamenilor informații, 
ceea ce m-a adus la concluzia că vreau să urmez o carieră 
care să-mi permită să inspir lumea prin imaginația mea, 
să trăiască prin cuvinte”, a povestit Antonia. Studenta la 
Jurnalism ar vrea să profeze fie ca prezentator TV, fie ca 
reporter, considerând că e cea mai potrivită activitate 
pentru ea.
 
 Raluca Cheleșu este studentă în 
anul I la Facultatea de Arte, Specializarea 
Artele Spectacolului Actorie. „Mi-am 
descoperit pasiunea pentru artă încă din 
copilărie, participând la activități specifice. 
De mică am cochetat cu universul artelor 
fie prin desen, fie prin muzică și dans, dar 
pasiunea pentru teatru s-a concretizat în liceu. Am absolvit 
Colegiul Național de Arte «Regina Maria», Secția arta 
actorului”, povestește Raluca.
 Tânăra susține că, de-a lungul anilor, a participat 
la diverse activități și proiecte și că, fiind familiarizată cu 
lumea teatrului, nu a mai stat pe gânduri atunci când 
a făcut acest pas, spre Facultatea de Arte. „Teatrul mă 
pasionează, teatrul este viață, fapt pentru care mă văd 
făcând asta în viitor. De vreme ce îmi face plăcere ceea 
ce fac este imposibil să devină o corvoadă. Pe zi ce trece 
descopăr lucruri noi, interesante atât despre mine și despre 
cei din jur, cât și despre acestă meserie”, a explicat studenta 
de la Arte.
 Formarea profesională reprezintă o călătorie 
lungă, uneori grea, ce presupune sacrificii indiferent de 
domeniul ales. Însă până și ultimul strop de transpirație 
merită pentru a ajunge acolo unde ne dorim și pentru a 
profesa cu plăcere și dedicație. 

Ingrid CĂTINAȘ
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Profesorii Andreas Ochsner, George Cristian Curcă 
și Marin Marin au fost distinși cu titlul 

„Professor Honoris Causa” al UOC

 Universitatea „Ovidius” din Constanța (UOC) 
a acordat, în luna noiembrie, titlul de „Professor Honoris 
Causa” profesorilor universitari: Andreas Ochsner de 
la Facultatea de Științe Aplicate din Esslingen pentru 
domeniul Mecanica și Știința Materialelor, George 
Cristian Curcă de la Universitatea de Medicină și 
Farmacie „Carol Davila” din București pentru domeniul 
Medicină Legală și Marin Marin de la Universitatea 
„Transilvania” din Brașov, pentru domeniul Matematică 
Aplicată. Evenimentul a avut loc în Sala Senatului UOC, 
la el participând prof. univ. dr. Sorin Rugină, rectorul 
Universității ,,Ovidius”, conf. univ. dr. Dan Iliescu, decan 
al Facultății de Medicină a UOC, prof. univ. dr. Wladimir 
Boskoff, decan al Facultății de Matematică și Informatică, 
prof. univ. dr. ing. Ionel Nicolae, decanul Facultății de 
Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă, dar și alte 
cadre didactice și studenți ai UOC.

 Cei trei profesori au primit distincția de excelență 
„Professor Honoris Causa” pentru implicare, devotament 
și dăruire în domeniile în care activează. 

 Prof. univ. dr. Andreas Ochsner este un ilustru 
reprezentant al școlii de Mecanică și Știința Materialelor, 
o personalitate de excepție în domeniul Mecanicii 
Solidelor și Mecanicii Materialelor. De asemenea, este 
autor și editor a peste 500 de publicații științifice, 
monografii și capitole în cărți publicate la edituri de 
prestigiu din întreaga lume. Din martie 2018, este 
profesor titular la Universitatea de Științe Aplicate din 
Esslingen, iar din octombrie 2019, prodecan responsabil 
cu cercetarea. Profesorul Andreas Ochsner a format și a 
îndrumat numeroase generații de studenți și cercetători 
și, totodată, a sprijinit tinerii aflați la început de drum 
atât în cariera de cercetare, cât și în cea didactică. 

 În ceea ce îl privește pe prof. univ. dr. George 
Cristian Curcă, acesta este o personalitate remarcabilă a 
medicinei legale românești. Profesor cu valențe multiple, 
atât în sfera universitară, cât și în domeniile științific și 
medical, George Curcă este autorul a peste 130 de lucrări 
științifice publicate în reviste internaționale de prestigiu. 
De-a lungul timpului, prof. univ. dr. George Cristian Curcă 
a fost distins cu o serie de premii, dintre care amintim: 
Premiul internațional “Young Investigator’s Award” al 
International Association of Forensic Sciences (Tokyo, 
Japonia 1996) și Premiul național „Gala Medica” pentru 
Inovație Medicală (11.06.2012), acordat de către Colegiul 
Medicilor din România. Acestora li se adaugă brevetarea 
invenției unui dispozitiv de recoltare a firelor de păr fără 
atingere manuală (08.05.2015 OSIM).

 În domeniul științelor exacte, comunitatea 
academică a UOC i-a oferit titlul de „Professor Honoris 
Causa” prof. univ. dr. Marin Marin, personalitate de 
referință în cadrul Matematicii Aplicate. Este autor al 
mai multor cărți, dintre care două publicate la Editura 
Technica București, două la cunoscuta editură Elliot & 
Fitpatrick (USA) și trei publicate foarte recent la Springer. 
Are o carieră științifică de invidiat, a semnat 108 lucrări 
indexate în baza de date WOS, 127 în Scopus, și 175 pe 
platforma Google Academic. Din 2013, prof. univ. dr. 
Marin Marin este profesor abilitat în Departamentul de 
Matematică și Informatică al Universității „Transilvania” 
din Brașov.

 Acordarea titlului onorific „Professor Honoris 
Causa” al UOC celor trei profesori este o confirmare a 
valorii activității lor științifice și profesionale.

            Beatrice TRUȘCĂ
           Marina LUCHIAN
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 Universitatea „Ovidius” din Constanța (UOC) 
organizează cursuri de formare inițială a cadrelor didactice 
prin intermediul modulului psiho-pedagogic. Studenții 
UOC care ocupă un loc bugetat au oportunitatea de a 
urma cursurile acestui modul gratuit, în timp ce studenții 
aflați la taxă vor plăti suma de 1.000 de lei pe an. Modulul 
durează trei ani, timp în care studenții vor fi instruiți de 
către cadrele universitare ale Facultății de Psihologie 
și Științele Educației (FPSE) a UOC pentru a deprinde 
cunoștințele necesare acestui domeniu. De asemenea, 
FPSE, sub umbrela căreia se derulează cursurile modului 
psiho-pedagogic, oferă această șansă și absolvenților de 
studii superioare.

 Pentru a afla mai multe detalii despre această 
formă de specializare, am luat legătura cu noul director 
al Departamentului pentru Pregătirea Personalului 
Didactic (DPPD), conf. univ. dr. Cristian Petre, dar am 
vorbit și cu studenții UOC care acum urmează cursurile 
modulului psiho-pedagogic. Întrebat care crede că 
sunt motivele pentru care modulul psiho-pedagogic 
se bucură, în ultimii ani, de un real succes atât în rândul 
studenților, cât și în cel al absolvenților, conf. univ. dr. 
Cristian Petre a declarat, pentru revista „Ovidianum”: „La 
nivel de cauzalitate, eu zic că lucrurile pot fi decodificate din 
multe registre. Cea mai optimistă - din perspectiva mea de 
specialist în educație - ar fi existența unei noi imagini sau 
a unei noi culturi pe care absolvenții de liceu o asociează 
profesiei de cadru didactic. Asta e viziunea mea optimistă. 
E foarte posibil să fie și aspecte puțin mai ascunse, cum 
ar fi dimensiunea seductivă a noilor salarii care sunt 
vehiculate în discursurile politice sau economice. Totuși 
s-au concretizat creșteri salariale. Aceste creșteri salariale 
nu sunt impresionante, poate doar comparativ cu anii 
trecuți. În sine, suma nu e deloc relevantă și securizantă 
pentru un tânăr sau tânără cu nevoi de natură existențială”, 
a explicat directorul DPPD.

 Conf. univ. dr. Cristian Petre ocupă funcția 
de director al Departamentului pentru Pregătirea 
Personalului Didactic doar de la începutul lunii noiembrie. 
În acest sens, ne-a mărturisit că scopul său este să se 
familiarizeze cu această funcție și să creeze modulului 
psiho-pedagogic o imagine potrivită și atractivă care să 
fie în conformitate cu așteptările externe.

„Am decis să urmez modulul psiho-
pedagogic pentru că mă va ajuta în 

modelarea carierei de profesor”

 În ceea ce îi privește pe studenți, Mădălina 
Jacotă, studentă în anul II la Facultatea de Litere, 
Specializarea Jurnalism, ne-a împărtășit motivele 
pentru care a decis să urmeze acest modul: „Am ales să 
fac acest modul pentru că dintotdeauna mi-a plăcut să le 
împărtășesc altora lucruri noi. Probabil mi-ar fi părut rău, 
peste ani, dacă nu aș fi făcut această alegere. Mai ales că 
modulul este gratuit pentru studenții de la buget. Consider 
că modulul psihopedagogic mă ajută, încă de pe acum, 
pentru că am învățat termeni noi din domeniul psihologiei 
la care nu aș fi avut acces altfel. De asemenea, pentru noi, 
viitorii jurnaliști, este o mare oportunitate să învățăm cum 
să operăm cu sistemul psihic uman, astfel încât să ne facem 
cât mai bine treaba. Vreau ca prin intermediul acestui 
modul să îmi fie asigurată o pregătire de calitate pentru 
profesia didactică”, a explicat Mădălina Jacotă.

 Florentina Stanciu, colegă de an cu Mădălina, 
la aceeași specializare, ne-a mărturisit că motivul pentru 
care urmează acest modul este strâns legat de dorința 
sa de a socializa și relaționa cu alți studenți: „Am hotărât 
să fac acest modul pentru un plus de cunoștințe în mediul 
meu profesional, fiind și o bună modalitate de învățare, 
de a relaționa și a cunoaște noi stundenți ai Universității 
Ovidius”.

 Maria Simina Cernitoiu, studentă în anul II la 
Facultatea de Litere, Specializarea Română - Engleză 
ne-a declarat că urmează acest modul pentru că este 
absolut necesar în construirea carierei sale de profesor: 
„Am decis să urmez modulul psiho-pedagogic pentru că 
mă va ajuta în modelarea carierei de profesor. Cu siguranță 
voi lupta pentru a deveni un profesor bun pentru viitorii 
mei elevi. Sper ca modulul psiho-pedagogic să mă ajute în 
analiza fiecărui aspect al acestei profesii. Tind să cred că, 
pentru mine, modulul reprezintă startul unei noi provocări 
care cuprinde concepte cheie ce privesc relația dintre 
profesor și elevi”, a explicat studenta UOC.

             
Cecilia BĂRBIERU

Carla PREOTEASA
Iliea OMER 

Modulul psiho-pedagogic de la UOC, un magnet pentru studenți
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Cum se transformă bobocii UOC în oameni mari

 Vine un moment în care copiii își iau viața în 
mâini și pleacă pe drumul lor. Pentru cei mai mulți 
dintre ei, acest moment poartă numele de „studenție”. 
Un cuvânt care, la început, îi sperie pe mulți, dar care, 
cu timpul, ajunge să devină parte din ei. Un cuvânt 
important ce reprezintă o experiență și mai importantă. 
Poate chiar adevăratul test al maturității. O etapă a vieții 
pe cât de frumoasă, pe atât de grea, mai ales la început. 
Pentru că tinerii învață să se descurce pe cont propriu, 
departe de părinți și de confortul propriului cămin, 
având, totuși, parte de experiențe de neuitat și reușind 
să creeze legături care, chiar dacă e posibil să nu reziste 
pentru totdeauna, îi vor lăsa cu amintiri pentru o viață 
întreagă.

 Cum Universitatea „Ovidius” din Constanța 
(UOC) nu duce lipsă de astfel de „copii în trupuri de 
adulți”, ne-am gândit să  vă prezentăm, în paginile 
revistei „Ovidianum”, câțiva boboci, unul mai departe de 
casă decât celălalt.

 Bianca Pascu, studentă a 
Facultății de Litere, Specializarea 
Jurnalism a fost prima persoană 
care și-a dorit să împărtășească ceva 
din experiența sa de student într-un 
oraș nou. „Cel mai dificil lucru mi s-a 
părut trecerea de la un oraș la altul, 
deoarece nu cunoșteam pe nimeni aici. 
Nu știam cum voi trăi aici, nu știam ce 

voi face mai departe. Încă mă simt rău, fiindcă nu este ușor 
să pleci la sute de kilometri distanță de familie și de casă. 
Adevărul este, însă, că am reușit, totuși, să mă acomodez, 
iar asta datorită colegilor mei, care mi-au făcut integrarea 
mai ușoară, dar și datorită profesorilor care sunt extrem 
de deschiși și de înțelegători. Una peste alta, trebuie să 
recunosc că experiența de student este inedită și, pentru 
mine, reprezintă o evoluție și o oportunitate de a realiza 
lucruri pe care mereu mi le-am dorit”, a declarat boboaca 
de la Jurnalism.

 

 Cu toate că este dificilă, trecerea 
la un alt stil de viață are și părți bune. 
Părți pe care bobocii noștri le-au 
identificat rapid. Până la urmă, doar 
începutul este ceva mai anevoios. „A 
fost oarecum greu să mă acomodez cu 
orașul, Constanța fiind mult mai mare 
decât locul meu natal. Eram obișnuită 
să ajung oriunde pe jos, lucru nu foarte 

posibil în Constanța, însă mi-am dat seama că există și un 
plus: pot găsi mai rapid orice lucru îmi e necesar. Totodată, 
îmi place foarte mult și faptul că, deși sunt departe de ai 
mei, am ocazia să mă descurc singură și să îmi port de grijă, 
ceea ce nu este rău deloc. La facultate am noroc cu niște 
colegi foarte buni, cu care comunic încă de dinainte de a 
începe cursurile și de care m-am apropiat rapid. Pot spune 
că totul - de la oraș,  la colegi, facultate, profesori - este cum 
mi-am dorit. Poate chiar mai mult”, a explicat Ana Maria 
Mărculeșteanu de la Facultatea de Istorie, Specializarea 
Relații Internaționale și Studii Europene.

 Sunt însă și boboci mai 
norocoși, pentru care începutul 
studiilor universitare a venit ca 
o continuare a lucrurilor pe care 
deja le știau, fapt ce le-a ușurat 
acomodarea. Unul dintre aceștia 
este Maria Barbu, studentă 
la Facultatea de Medicină, 
Specializarea Asistență Medicală 
Generală. „Ținând cont de faptul că deja cunoșteam orașul 
în mare parte, nu mi-a fost deloc greu să mă acomodez. 
Problema s-a pus însă atunci când mi-am dat seama 
că sunt nevoită să locuiesc singură, dar m-am obișnuit. 
Norocul meu este acela că în cea mai mare parte din zi 
sunt înconjurată de cei mai buni colegi. Am fost și încă 
sunt plăcut surprinsă de cât de bine ne-am înțeles încă de 
la început și asta compensează foarte mult partea mai 
obositoare a vieții de student, mai exact, facultatea în sine. 
Cu toate astea, eu încă nu realizez că sunt cu adevărat 
studentă. Încă aștept să vină ziua în care să mă trezească 
mama pentru a mă anunța să mă pregătesc fiindcă voi 
întârzia la liceu”, mărturisește Maria.

Timp, încotro mergi?
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„Este destul de frumos să fii independent, 
să fii student”

 Cine spune că băieților le este 
mai ușor? Cu toate că deja îi putem 
numi bărbați, schimbările îi pun și 
pe ei în dificultate într-o oarecare 
măsură. „Pot spune că plecarea de 
acasă, respectiv schimbarea orașului 
au fost o adevărată provocare, mai 
ales că, rămânând singur, mi-am dat 
seama de importanța părinților și de 

tot ceea ce făceau pentru mine acasă. M-a ajutat mult 
faptul că am parte de niște colegi extrem de diferiți, dar 
extrem de deschiși la nou, care se comportă la fel cu oricine, 
indiferent de oraș, vârstă sau de alte criterii. De asemenea, 
profesorii sunt foarte ok, ajutându-ne să ne dezvoltăm și 
pe plan personal, nu doar în plan academic. Într-un cuvânt, 
studenția este o treaptă destul de greu de parcurs, dar 
totodată necesară. Este un test al maturității prin care, cred 
eu, oricine ar trebui să treacă.”, a spus Rareș Mîndrescu, 
student al Facultății de Științe Aplicate și Inginerie, 
Specializarea Prelucrarea Petrolului și Petrochimie.

 Alexandru Neagu, boboc 
la Facultatea de Drept și Științe 
Administrative, ne-a mărturisit că, 
la început, i-a fost destul de greu cu 
mijloacele de transport în comun, în 
sensul în care i-a luat ceva timp să 
învețe traseele autobuzelor și stațiile. 
La studenție însă s-a adaptat relativ 
repede, spune el: „M-am învățat 

destul de rapid, în ciuda faptului că simt puțin lipsa locurilor 
și oamenilor de acasă. Cred că orice persoană nevoită să 
plece din locul în care a crescut se simte la fel. Dar nu mă 
pot plânge. Pe altă parte, am câștigat ajungând într-un 
colectiv foarte OK în cadrul facultății”, a spus Alexandru.

 Cosmin Ilieș este student la Facultatea de 
Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă, Specializarea 
Ingineria Sudării. 

 Valentina Rizea este 
studentă la aceeași facultate, 
Specializarea Inginerie Economică 
în Domeniul Mecanic. Pentru că cei 
doi sunt prieteni, au avut ocazia de a 
se muta împreună. Însă asta nu face 
lucrurile neapărat mai puțin dificile. 

„A fost destul de ușor să vin într-un oraș nou, cu toate că 
nu cunoșteam pe nimeni la început. Dar eram fericită că 
am reușit să plec din «orașul fantomă» în care locuiam: 
Cernavodă. Ce a fost mai greu pentru mine a fost să 
mă obișnuiesc cu îndatoririle care în trecut îi reveneau 
bunicii mele și care acum îmi fac plăcere, mai ales că pot 
fi independentă. Pe de altă parte, eram gata-gata să mă 
las de facultate încă din prima zi, din cauza anxietății mele, 
însă mi-am dat seama că teama aceea nu avea rost, pentru 
că toți cei din jurul meu sunt oameni minunați. Recunosc, 
profesorii m-au cam speriat, dar sper să le pot face față și să 
le confirm așteptările. Viața de student este puțin stresantă, 
există o oarecare presiune din partea profesorilor, însă știu 
că este spre binele nostru, pentru a deveni buni ingineri. 
Orice început e greu”, explică Valentina Rizea.

  Cosmin susține  că îi place  mult 
Constanța pentru că, în opinia sa, 
este un oraș în care are unde să își 
petreacă timpul liber, un oraș care 
oferă multe posibilități unui tânăr. 
„Am unde să ies, să mă plimb, pot 
spune că am ce să fac. Mai greu a 
fost că am plecat de lângă părinți și, 
normal, le simt lipsa. Însă am început 
să mă obișnuiesc, nu pot să mă 
plâng. Totodată, am avut noroc că 
m-am acomodat rapid cu facultatea, colegii, profesorii. 
Este adevărat că, uneori, devine foarte stresant din cauza 
tuturor lucrurilor pe care trebuie să le fac, având foarte 
multe îndatoriri și destul de puțin timp. Însă nu pot să mint, 
este destul de frumos să fii independent, să fii student. De-
abia acum începem să înfruntăm viața”, ne-a declarat 
studentul UOC.

 Debutul vieții de student, departe de locurile 
și de persoanele iubite, nu este nici atât de roz pe cât 
este prezentat în filmele hollywood-iene, dar nici atât de 
negru precum suntem lăsați să credem de unii dintre 
cei care l-au parcurs. Este, poate, pe undeva pe la mijloc 
și depinde de fiecare dintre noi în ce parte va înclina 
balanța. Important este să conștientizăm că nu suntem 
nici primii, nici ultimii care trebuie să treacă de aceste 
încercări. Dacă vom cunoaște oameni buni, de calitate, 
vom constata că a meritat să trecem prin ceea ce, la 
început, ni s-a părut extrem de greu. Sunt oamenii care 
ne ajută fie să rămânem, fie să devenim puternici: colegii, 
prietenii și chiar profesorii noștri. 

Ioana CHIREA
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 Universitatea „Ovidius” din Constanța (UOC) 
a găzduit, în luna octombrie, în Sala Senatului, masa 
rotundă „Schimbările climatice și impactul acestora 
asupra cetățenilor și dezvoltării regionale”, eveniment 
organizat în parteneriat cu Biroul Parlamentului 
European în România. Dezbaterea, moderată de 
jurnalista Dana Sterghiuli de la Radio Constanța, a fost 
deschisă de prorectorul UOC lect. univ. dr. Alexandru 
Bobe și de primarul municipiului Constanța, Decebal 
Făgădău. Despre acest subiect actual și totodată 
incitant au vorbit, în cadrul evenimentului, specialiști 
în domeniu: dr. Roxana Bojariu, coordonator Secția de 
Climatologie, Administrația Națională de Meteorologie, 
conf. univ. dr. Marius Skolka, decanul Facultății de 
Științe ale Naturii și Științe Agricole a UOC, conf. univ. dr. 
Marius Lungu de la Facultatea de Științe ale Naturii și 
Alexandru Mustață, coordonator de campanii - Asociația 
Bankwatch România.

 Mihai Roșioru, șef a. i. Biroul Parlamentului 
European în România a declarat că, în opinia sa, 
schimbările climatice reprezintă o problemă pe care 
cetățenii nu o conștientizează la adevărata sa amploare, 
o problemă ale cărei consecințe sunt imposibil de 
anticipat la momentul actual. Conform precizărilor 
lui Mihai Roșioru, în urma derulării unor sondaje s-a 
constatat că, la nivel european, 79% dintre cetățeni se 
declară preocupați de schimbările climatice.

 În aceeași ordine de idei, dr. Roxana Bojariu de 
la Administrația Națională de Meteorologie a explicat 
că actuala schimbare climatică e datorată creșterii 

concentrate, în atmosferă, a gazelor cu efect de seră și 
că această schimbare se simte deja peste tot în lume. „E 
o injustiție clară la nivel de generații atunci când gândim 
cu egoismul zilei de azi. Ar trebui să ne gândim la copiii și 
nepoții noștri”, a criticat dr. Roxana Bojariu nepăsarea și 
ignoranța celor care nu acordă schimbărilor climatice 
importanța cuvenită și care nu pun acest aspect pe 
lista de priorități. De asemenea, specialistul de la 
Administrația Națională de  Meteorologie a menționat 
că oamenii de știință au observat că schimbarea 
climatică s-a accentuat în a doua jumătate a secolului XX 
și că acestea nu sunt speculații, existând, în acest sens, o 
serie de dovezi. Bojariu a enumerat, printre schimbările 
climatice, topirea ghețarilor continentali, a gheții arctice, 
acidificarea oceanelor și creșterea temperaturii medii 
globale, ceea ce a condus la manifestarea fenomenelor 
extreme vara și iarna.

 Conf. univ. dr. Marius Lungu a ținut să menționeze, 
în cadrul evenimentului, că luna septembrie a acestui an 
a fost, la nivel global, cea mai caldă lună septembrie din 
ultimii 80 de ani. Totodată, Lungu a precizat că ultimii 
cinci ani au reprezentat perioada cea mai călduroasă - la 
nivel mondial -  de când se fac observaţii meteorologice. 

 Conf. univ. dr. Marius Skolka, decanul Facultății 
de Științe ale Naturii și Științe Agricole din cadrul UOC, a 
declarat că excesul de carbon poate fi captat de păduri, 
subliniind, în acest sens, obligația noastră, a tuturor, de a 
proteja pădurile, inclusiv prin renunțarea la folosirea în 
exces a autoturismelor atunci când situația nu o impune.

             
Daniela NICOLESCU

Universitatea „Ovidius” a organizat, în parteneriat cu Biroul 
Parlamentului European în România, dezbaterea „Schimbările 
climatice și impactul acestora asupra cetățenilor și dezvoltării 
regionale”
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 Universitatea „Ovidius” din Constanța (UOC) 
a organizat, la începutul acestui an universitar, cursuri de 
pregătire profesională, în cadrul proiectului „Creșterea 
competitivității tinerilor pe piața forței de muncă prin 
acces la studii universitare și pregătire profesională 
continuă” - OVID-COMPETE, CNFIS-FDI-2019-0723. 
Aceste cursuri au fost gratuite, iar studenții au putut să 
aleagă dintre următoarele specializări: Dicție și public 
speaking, Elaborare de prezentări multimedia și Tehnici 
de învățare academică.

 La cursul de Dicție și public speaking s-au înscris 
40 de studenți de la diverse facultăți ale Universității 
„Ovidius”, printre care studenți de la Facultatea de 
Litere, Facultatea de Drept și Științe Administrative, 
Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Facultatea 
de Construcții, Facultatea de Științe Economice. Trebuie 
menționat că aceste cursuri de pregătire profesională 
asigură creşterea şi diversificarea competenţelor 
profesionale, prin iniţierea, perfecţionarea şi specializarea 
persoanelor care se află în căutarea unui loc de muncă, în 
vederea integrării sau reintegrării acestora pe piaţa forţei 
de muncă. Extrem de important este faptul că prioritate 
la aceste cursuri au avut studenții proveniți din medii 
defavorizate.

 Actorul Radu Niculescu, prof. univ. dr. la 
Facultatea de Arte a Universității „Ovidius” și totodată 
membru în Uniunea Teatrală din România, este cel 
care a susținut cursul de Dicție și public speaking. Arta 
dramatică reușește să perfecționeze modalitățile de 
comunicare eficientă și de impact, iar studenții de la UOC 
își pot dezvolta noi abilități. După cum susține și prof. 
univ. dr. Radu Niculescu, nimeni nu s-a născut învățat: 
„Oamenii și în special studenții învață mai bine din propriile 
greșeli, de aceea în spațiul academic orice greșeală ar trebui 
să fie admisă”, a explicat actorul constănțean.

 La acest curs, studenții învață cum să susțină 
un discurs coerent, lipsit de inhibiții prin identificarea 
vorbirii corecte și conștientizarea propriului tip de 
vorbire, adoptarea unei respirații eficiente, îndepărtarea 
tulburărilor de ritm, dar și utilizarea unor tehnici de 
control al emoțiilor.

 Aminia Petrache este studentă la Facultatea 
de Drept și Științe administrative, în anul II, și unul 
dintre participanții la cursul de pregătire profesională 
de Dicție și public speaking. Aceasta a declarat, pentru 
revista „Ovidianum”: „Am învățat să vorbesc corect, să 
respir eficient, să pot anticipa și administra orice evoluție 
în live. Am reușit astfel să-mi depășesc temerile și să-mi țin 
rubricile fără să mă bâlbâi și fără să îmi pierd ideea”.

 Cursul de Dicție și public speaking a fost foarte 
eficient pentru Diana Marinescu, studentă în anul III la 
Facultatea de Drept și Științe Administrative. Aceasta 
susține: „Am învățat că fiecare cuvânt are încărcătură și 
poate fi decisiv în funcție de loc și de moment, de atmosferă, 
de ceea ce vrei sa ajungă la public”.

 Daniela Petraș este studentă în anul II la 
Facultatea de Psihologie și Științele Educației și a urmat 
cursul de Dicție și public speaking: „Aceste cunoștințe 
dobândite mi-au depășit cu mult așteptările. De la suportul 
pentru structura mesajului și a conținutului, la tehnici de 
livrare a unui speech și până la mici secrete de pronunție, 
tonalitate și voce”, a explicat studenta.

 Formarea profesională este un punct de 
sprijin important în dezvoltarea în carieră, mai ales în 
perspectiva ultimilor ani ai evoluţiei sociale. Schimbările 
tot mai dese obligă la o adaptare rapidă la situaţii 
profesionale tot mai diverse şi mai provocatoare. Astfel, 
prin aceste cursuri de pregătire profesională, studenții 
pot să se specializeze cât mai mult şi, acolo unde este 
posibil, pe mai multe arii din domeniul lor de activitate.

                    Mădălina JACOTĂ 
 Beatrice TRUȘCĂ

Arta discursului, deprinsă de studenții UOC la un curs de 
Dicție și public speaking
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