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EVENIMENTE

MIRCEA MIHĂIEȘ,
„SCRIITORUL ANULUI 2016”

Foto: Prof. univ. dr. Mircea Mihăieș Foto: Coperta volumului Ulysses, 732. Romanul romanului Foto: UVT, între universitățile românești cu potențial de excelență

Cu peste 20 de volume publicate la cele mai mari 
edituri din România, sute de studii și articole 
în prestigioase reviste românești și străine, 

Mircea Mihăieș a obținut pe tot parcursul carierei sale 
cam tot atâtea importante premii literare. Este profesor 
al Universității de Vest din Timișoara, unde predă - la 
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie - cursuri de literatură 
engleză și americană. Iar recent, la începutul lunii noiembrie, 
a fost desemnat de un juriu al Uniunii Scriitorilor din 
România drept „Scriitorul anului 2016” pentru un volum 
impresionant prin anvergură, Ulysses 732. Romanul 
romanului, apărut la editura Polirom. 

Într-o epocă în care tema probității intelectuale e mai 
actuală ca oricând, o carte precum Ulysses 732 trece cu 
strălucire examenul inteligenței novatoare, al seriozității 
asidue și, deopotrivă, al creativității. Cele 1016 pagini și 
sutele de intrări din redutabilul aparat bibliografic fac astfel 
din textul lui Mircea Mihăieș un moment de referință 
în critica literară românească și în cercetarea academică 
umanistă. Operă a unui specialist de marcă, volumul 
dedicat romanului lui James Joyce se adresează însă nu doar 
experților, ci și unui public larg și în primul rând tinerilor 
studioși. Iar pentru comunitatea științifică a Universității 
de Vest din Timișoara, laurii care îl încununează acum pe 
Mircea Mihăieș sunt încă un atestat al excelenței, probate de 
atâtea ori în ultimii ani.

„Cartea de față e fiziologia (adică 
studiul vieții) unui roman de 732 de 
pagini, publicat în 1922, care n-a 
murit deloc - deși romanele mor câte 
puțin - și nu va muri niciodată”.

„Cartea de față e fiziologia (adică studiul vieții) 
unui roman de 732 de pagini, publicat în 1922, care n-a 
murit deloc - deși romanele mor câte puțin - și nu va muri 
niciodată”: este fraza de început a cărții lui Mircea Mihăieș 
despre romanul Ulysses al lui James Joyce, carte pe care nu 
mă sfiesc s-o numesc monumentală, cu un cuvânt potrivit și 
romanului lui Joyce, și nu numai datorită celor peste 1000 de 
pagini câte numără, dar și valorii și însemnătății ei literare”. 
Sunt cuvintele celui mai important critic literar român 
contemporan, Nicolae Manolescu, în prima dintre cronicile 
care au întâmpinat cartea lui Mircea Mihăieș. Ce s-ar mai 
putea adăuga?

TIMIȘOARA ARE O REPREZENTANTĂ
ÎN RÂNDUL „UNIVERSITĂȚILOR ROMÂNEȘTI CU POTENȚIAL
DE EXCELENȚĂ, VIZIBILE ȘI CU IMPACT INTERNAȚIONAL”

Primul Exercițiu Național de Metaranking 
Universitar, cel dat publicității de Ministerul 
Educației Naționale și Cercetării Științifice în 

cursul zilei de 15.11, prezintă Universitatea de Vest din 
Timișoara într-o lumină favorabilă. UVT a fost inclusă 
în clusterul numit „Universități românești cu potențial de 
excelență, vizibile și cu impact internațional”, în care sunt 
grupate cinci universități românești, cele mai vizibile în 
clasamentele internaționale. 

„Este un moment important pentru UVT. Meritul 
pentru această realizare este al tuturor colegilor care 
au înțeles că imperativul comunității academice din 
universitatea noastră este excelența. Când văd aceste 
rezultate nu pot să nu mă raportez la clasificarea 
universităților din 2011. Atunci eram clasificați în a doua 
grupă valorică a universităților românești, pe poziția a 
treisprezecea. Am fost nevoiți să impunem un management 
universitar mult mai strict, în discrepanță cu confortul anilor 
anteriori. A fost o perioadă dificilă, dar comunitatea UVT 
a susținut acest demers și acum suntem în primele cinci 
universități din România. Mulțumesc colegilor, ei sunt cei 
care au făcut posibilă această realizare”, spune rectorul UVT, 
prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea.

Plasarea Universității de Vest din Timișoara în 
categoria „universităților de cercetare și predare” în 
2011 a avut drept consecință pentru aceasta diminuarea 
semnificativă a finanțării publice, în raport cu universitățile 
considerate de „cercetare avansată”, dar a adus și un deficit 
de imagine. 

Raportul asupra Exercițiului Național de Metaranking 
Universitar - 2016 include în clusterul primelor cinci 
universități alte trei membre ale Consorțiului Universitaria: 
„Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea din București 
și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, alături de 
Universitatea Politehnică din București. „Douăzeci (20) de 
universități din România (din cele 92 de universități active, 
4 dintre acestea aflate însă în fază de lichidare), toate de 
stat, reușesc să treacă un prag minimal al vizibilității în 
clasamentele internaționale ale universităților.”

În raport se recomandă instituirea unui fond de 
excelență pentru susținerea universităților românești cu 
potențial de excelență, vizibile și cu impact internațional, 
unde Timișoara este reprezentată prin Universitatea de Vest 
din Timișoara.
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Cinci dintre cele mai importante universități din 
România, întrunite la Iași în cadrul Consorțiului 
Universitaria, au decis să întreprindă o serie de 

acțiuni comune pentru a deveni o forță de revitalizare și de 
impunere a standardelor în învățământul superior românesc. 
Cu doi ani înainte de împlinirea centenarului Marii Unirii, 
are loc unificarea eforturilor în zone cheie ale învățământului 
românesc de către Universitatea București, Universitatea 
„Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din 
Timișoara, Academia de Studii Economice și Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

La reuniunea Consorțiului Universitaria, din perioada 
24 – 27 noiembrie 2016, cele cinci universități au hotărât 
să își asume nu doar o voce unitară, ci și acțiuni comune în 
domeniul didactic, al cercetării, al relațiilor internaționale 
și al inițiativelor studențești, care să poată modela viitoarele 
politici educaționale.

În perioada următoare, preocupările fundamentale ale 
celor cinci universități sunt creșterea calității învățământului 
superior și cercetării, realizarea clasificării instituționale 
și ierarhizarea domeniilor de studiu. Astfel, rectorii 
Consorțiului reuniți la Iași susțin fără echivoc continuarea 
demersurilor inițiate de actuala conducere a Ministerului 
Educației Naționale și Cercetării Științifice precum realizarea 
Meta-rankingului, clasament care a identificat cele mai 
vizibile universități la nivel internațional.

CONSORȚIUL „UNIVERSITARIA”
24-27 NOIEMBRIE, IAȘI
COLABORARE MAI STRÂNSĂ ÎNTRE CELE MAI PUTERNICE 
CINCI UNIVERSITĂȚI DIN ROMÂNIA

Cele cinci universități solicită diferențierea clară a 
finanțării de către Consiliul Național pentru Finanțarea 
Învățământului Superior, astfel încât să poată fi alocate 
fonduri pentru susținerea excelenței în instituții de interes 
național.

Reprezentanții universităților reunite la Iași au stabilit 
că este necesară o atitudine mai puternică comună nu doar 
la nivel național, ci și la nivel european. Astfel, universitățile 
vor avea o poziție comună la Bruxelles și vor participa cu un 
singur stand la târgurile educaționale internaționale. 

Finanțarea accesului la literatură științifică va fi o altă 
direcție a demersurilor Consorțiului în perioada următoare. 
În prezent, universitățile românești riscă să piardă una 
dintre cele mai prețioase resurse – accesul la jurnalele 
internaționale de cercetare, proiectul ANELIS, finanțat până 
acum de Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și 
Inovare, aflându-se la final. Cele cinci universități susțin, în 
comun, necesitatea alocării de fonduri de la ANCSI pentru 
acest proiect și în următorii ani.

Un alt subiect a fost realizarea de mobilități interne 
între instituțiile de învățământ din Consorțiul Universitaria, 
după un model asemănător programului Erasmus. Astfel, 
de exemplu, studenții de la UAIC ar putea studia la UBB 
un semestru, după care la întoarcere le-ar fi recunoscute 
creditele în integralitate. Consorțiul Universitaria solicită 
Ministerului Educației să elaboreze cadrul legal pentru a se 
putea implementa această inițiativă. 

A fost de asemenea subliniată necesitatea găsirii 
de soluții pentru finanțarea pozițiilor de cercetare în 
universități, momentan subfinanțate, inclusiv în cadrul 
proiectelor europene de tipul Orizont 2020. Consorțiul 
Universitaria susține demersurile Comisarului pentru 
cercetare cu privire la căutarea unor soluții pentru 
remedierea problemelorlegate de salarizarea de bază în 
cercetare prin Orizont 2020.

Reprezentanții Universitaria au mai abordat probleme 
precum inexistența unei strategii a infrastructurii de 
cercetare, necesitatea lărgirii autorității universităților în 
domeniul stabilirii capacității de școlarizare și a admiterii 
la master și debirocratizarea admiterii studenților 
internaționali.

Consorțiul Universitaria apreciază prezența la Iași a 
unei delegații numeroase din partea Ministerului Educației 
Naționale și Cercetării Științifice, conduse de dl. ministru 
prof.univ.dr. Mircea Dumitru. Rectorii universităților salută 
inițiativă anunțată de Ministrul Educației la Iași, prin care 
Consorțiul Universitaria va deveni partener de dialog și 
consultare pentru orice inițiativă legislativă din domeniul 
învățământului superior.

 

Foto: Rectorii celor cinci universități din Consorțiu
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LITERE 60 (1956-2016)
ANIVERSAREA A 60 DE ANI DE 
ACTIVITATE A FACULTĂȚII DE 
LITERE, ISTORIE ȘI TEOLOGIE

În anul 2016, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie 
din cadrul Universității de Vest din Timișoara 
împlinește 60 de ani de activitate neîntreruptă, 

de excelență în educație și de promovare a valorilor și a 
modelelor umaniste în zona de vest a României. 

 Cu acest prilej, în data de 3 noiembrie, facultatea a 
organizat o serie de evenimente, cuprinzând mese rotunde, 
o conferință aniversară și o lansare de carte. La această 
aniversare au participat ca invitați decanii și prodecanii 
facultăților cu profil filologic de la Universitatea din 
București, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea 
„Transilvania” din Brașov, Universitatea „Lucian Blaga” din 
Sibiu, Universitatea din Craiova, Universitatea din Oradea, 
Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureș, Universitatea 
„1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Universitatea „Aurel 
Vlaicu” din Arad. 

Temele care au fost abordate la mesele rotunde se 
referă la poziția ocupată de disciplinele umaniste între 
domeniile girate de învățământul superior românesc actual, 
la viitorul dublelor specializări și la configurarea planurilor 
de învățământ în contextul Bologna. 

Evenimentul a continuat, sub coordonarea doamnei 
Prof. univ. dr. Otilia Hedeșan, cu lansarea volumului 
aniversar Valori și modele umaniste în instituții din epoci de 
criză. Analize de caz, o colecție de eseuri despre învățarea 
valorilor prin puterea exemplului unor cariere universitare 
umaniste de excepție.

Conferința aniversară, din seria Conferințelor 
Seniorilor UVT 2016, cu titlul Balconul Julietei sau despre 
energia cuantică și literatură, a fost susținută de doamna 
Prof. univ. dr. Pia Brînzeu, Prorector al Universității de Vest 
din Timișoara în mandatele 2004-2008 și 2008-2012. 

Foto: Facultatea de Litere, Istorie și Teologie a UVT a aniversat 60 de ani de activitate neîntreruptă

Ziua s-a încheiat cu semnarea în Cartea de onoare a 
Facultății de Litere, Istorie și Teologie, inaugurată cu această 
ocazie. 

Acțiunea a fost organizată cu sprijinul Universității 
de Vest din Timișoara, al Editurii Universității de Vest 
din Timișoara, al Bibliotecii Centrale Universitare „Eugen 
Todoran” din Timișoara, al British Council Romania și al 
Accenture Romania.

Temele care au fost abordate 
la mesele rotunde se referă la 
poziția ocupată de disciplinele 
umaniste între domeniile 
girate de învățământul 
superior românesc 
actual, la viitorul dublelor 
specializări și la configurarea 
planurilor de învățământ 
în contextul Bologna. 
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CONFERINȚE

Aflată în plin proces de internaționalizare, dar în 
același timp puternic preocupată de o ancorare relevantă în 
viața comunității locale, UVT a organizat o nouă serie de 
întâlniri speciale. De această dată, la UVT au fost invitați 
șefii misiunilor diplomatice acreditați în țara noastră. Astfel, 
luna noiembrie a deschis seria acestor întâlniri, fiind una 
foarte plină, cu adevărat dedicată diplomației la cel mai înalt 
rang.

Au susținut conferințe destinate mediului academic, 
dar și întregii comunități timișorene, E.S., dl. Hans Klemm, 
Ambasador al Statelor Unite al Americii, E.S., dna. Stella 
Ronner-Grubačić, Ambasador al Regatului Olandei, E.S., 
dl. Kisaburo Ishii, Ambasadorul Japoniei și E.S., dl. Paul 
Brummell, Ambasador al Regatului Unit al Marii Britanii și 
Irlandei de Nord.

Studenții, profesorii și timișorenii interesați au 
avut ocazia de a cunoaște mai bine statele reprezentate, 
complexitatea culturilor și a tradițiilor lor, modurile acestora 
de raportare la țara noastră, la comunitatea academică din 
România în general și la UVT în special. În același timp, 
aceste întâlniri au reprezentat prilejuri de explorare de noi 
posibilități de colaborare internațională a UVT.

Primul eveniment l-a avut ca invitat pe E.S., dl. Hans 
Klemm, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii. Acesta 
a susținut prelegerea cu doar câteva ore înaintea alegerilor 
prezidențiale din SUA.

NOIEMBRIE,
LUNA AMBASADORILOR LA
UNIVERSITATEA DE VEST 
DIN TIMIȘOARA

Seria de întâlniri cu ambasadorii acreditați în România nu este singurul 
exemplu de deschidere a Universității către comunitatea din care face parte. 
Instituția a desfășurat mai multe proiecte similare, prin care publicul academic, 
dar și cel larg, a avut acces la numeroase personalități naționale și internaționale, 
care au împărtășit din experiența lor. Acestea fac parte din strategia Universității 
prin se dorește o cât mai bună conectare la așteptările și nevoile socio-culturale 
ale orașului.

De-a lungul timpului, Universitatea a reprezentat locul de întâlnire pentru 
nume sonore pe plan național și internațional. Menționăm aici, Președinți 
ai României, foști președinți ai Comisiei Europene, cercetători de renume, 
personalități culturale de prim rang.

Instituția se angajează să continue demersurile de deschidere și ancorare a 
activității sale educaționale și de cercetare în societate.

Foto: E.S., dl. Hans Klemm, Ambasadorul SUA

Foto: E.S., dl. Paul Brummell, 
Ambasador al Regatului Unit 
al Marii Britanii și Irlandei de 
Nord, în vizită la UVT.

Foto: E.S., dna. Stella Ronner-Grubačić, Ambasador al Regatului Olandei

Foto: E.S., dl. Kisaburo Ishii, Ambasadorul Japoniei 
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Universitatea de Vest din Timișoara a fost gazda 
unui eveniment dedicat sărbătoririi celor 300 
de ani ce s-au scurs de la eliberarea orașului 

Timișoara de sub stăpânirea otomană, de către prințul 
Eugeniu de Savoya. Este vorba despre conferința “Timișoara 
300. History. Society. Business” care a prezentat, prin cele 
trei paneluri ale sale (dedicate Istoriei, Societății și respectiv 
Mediului de Afaceri), perspective complementare ale 
evoluției orașului de pe Bega, din punct de vedere istoric, al 
dezvoltării sociale, dar și oportunităților actuale de afaceri.

Conferința, organizată de Universitatea de Vest din 
Timișoara în parteneriat cu Fundația Hațegan, s-a adresat 
în egală măsură universitarilor și mediului de afaceri, 
studenților, persoanelor implicate în viața politică, socială 
și economică a Timișoarei. Evenimentul a propus celor 
interesați o călătorie intelectuală ghidată de momentele care 
au schimbat cursul istoriei și au contribuit la dezvoltarea 
Timișoarei ca oraș caracterizat prin multiculturalitate, 
dinamism, pragmatism în administrație, viață culturală 
efervescentă și nu în ultimul rând prin dialog deschis între 
toți participanții la viața cetății (societate, universități, 
administrație, mediu de afaceri).

Importanța administrației habsburgice, relațiile 
româno-sârbe și multiculturalitatea au fost discutate de trei 
reputați istorici: Mihai Spăriosu, profesor la Universitatea 
din Georgia, Statele Unite, Vasile Docea, profesor la UVT și 
Miodrag Milin.

TRECUTUL, PREZENTUL
ȘI VIITORUL TIMIȘOAREI,
ÎN DEZBATERE LA UNIVERSITATEA 
DE VEST DIN TIMIȘOARA

De ce e România acolo unde este? De ce sunt diferențe 
economice atât de mari între România și alte țări europene? 
Acestea sunt doar câteva dintre întrebările la care s-a căutat 
răspuns, în cadrul secțiunii Societate. Trei profesori reputați 
au ghidat audiența spre răspunsuri: Daniel David, autor al 
cărții „Psihologia Poporului Român”, Adrian Miroiu, autor 
al volumului „Fuga de Competiție” și Bogdan Murgescu, 
autorul volumului „Acumularea decalajelor economice 
(1500-2010)”.

Tot în cadrul Conferinței, importanți oameni din 
business au arătat cum văd ei viitorul Timișoarei și al 
regiunii de vest a României. Au luat parte la eveniment 
Sergiu Manea, președintele executiv al BCR, Christian von 
Albrichsfeld, CEO, Continental Automotive Romania, Florin 
Godean, Country Manager, Adecco Romania și Dragoș 
Anastasiu - Eurolines și TUI Travel.

Prin acest eveniment, UVT și-a propus să creeze 
un spațiu de dezbatere pentru mediul academic, cel de 
business și administrație, în baza strategiei sale de implicare 
în societate, de a pune împreună energii din sectoarele 
dinamice ale societății.

Foto: Deschiderea conferinței TM 300. History. Society. Business

Foto: Conferință adresată universitarilor, mediului de afaceri și 
persoanelor implicate în viața politică a orașului

Foto: Participanții la seminarul anual Soluții libere open source pentru prelucrarea și reprezentarea datelor geospațiale

În perioada 18-19 noiembrie 2016 la Universitatea 
de Vest din Timișoara s-a desfășurat a VII-a ediție 
a seminariilor „Soluții libere open source pentru 

prelucrarea și reprezentarea datelor geospațiale” (http://
www.geo-spatial.org/osgeo/timisoara2016). Evenimentul 
a fost organizat de către Departamentul de Geografie din 
cadrul Universității de Vest din Timișoara în colaborare cu 
comunitatea geo-spatial.org.

Geo-spatial.org este un portal on-line ce conține 
articole, tutoriale și date din domeniile cartografie digitală, 
cartografie istorică, neogeografie, modelarea virtuală a 
terenului, teledetecție, sisteme informaționale geografice și 
sisteme de poziționare globală. Site-ul a fost lansat în 2007 
ca răspuns la necesitățile de comunicare și informare ale 
unei comunități în curs de formare. Promovează adoptarea 
soluțiilor software libere open source, neignorându-le însă 
nici pe cele proprietare, militează pentru democratizarea 
accesului la datele geografice și propune harta ca instrument 
universal de comunicare și înregistrare a relațiilor dintre 
componentele sociale (științifice, politice, culturale, 
religioase, economice) și dimensiunea lor geospațială. 
Portalul este asociat cu un forum și o listă de discuții, 

WORKSHOP-UL ANUAL
„SOLUȚII LIBERE OPEN SOURCE PENTRU PRELUCRAREA 
ȘI REPREZENTAREA DATELOR GEOSPAȚIALE” 
18-19 NOIEMBRIE 2016, UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

numărul utilizatorilor fiind tot mai mare în fiecare an, 
devenind astfel un punct de referință în peisajul românesc, 
prin coagularea unei comunități active, care progresează 
profesional prin punerea în comun a cunoștințelor 
acumulate, contribuind în același timp la formarea noilor 
generații de specialiști.

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

La sesiunile de prezentări și aplicații practice au fost 
prezenți peste 100 de participanți, activitățile având tematica 
în domeniile: analiza și manipularea datelor geospațiale, 
analiza şi procesarea imaginilor satelitare, servicii 
cartografice WEB, vizualizarea și analiza interactivă a datelor 
spațiale, analiza datelor meteorologice și cartografie istorică. 
Această manifestare se bucură de un mare interes din partea 
comunității, devenind o manifestare importantă cu tradiție 
anuală la Departamentul de Geografie al Universității de 
Vest din Timișoara.



14 15

Conferințele Seniorilor UVT au avut-o ca invitată 
joi, 03.11.2016, pe doamna  prof. univ. dr. 
Pia Brînzeu de la Facultatea de Litere, Istorie 

și Teologie. Domnia Sa a susținut prelegerea cu titlul : 
,,Balconul Julietei sau despre energia cuantică și literatură”. 
Totodată, conferința doamnei prof. univ. dr. Pia Brînzeu a 
reprezentat unul din evenimentele aniversare, organizate cu 
ocazia sărbătoririi a 60 de ani de la înființarea Facultății de 
Filologie, moment de bucurie pentru Universitatea de Vest 
din Timișoara, pentru întregul corp academic, căruia i s-au 
alăturat numeroși invitați, prorectori, decani sau prodecani 
de la Facultățile de Litere din România, seniori, oameni de 
cultură din Timișoara, reprezentanți ai presei locale.

Din partea conducerii UVT au participat doamna 
conf. univ. dr. Irina Macsinga, Prorector al Universității 
de Vest, domnul prof. univ. dr. Viorel Negru, Președintele 
Senatului UVT, și domnul prof. univ. dr. Alexandru Buglea, 
Vice-Președintele Senatului UVT. În deschiderea conferinței, 
doamna conf. univ. dr. Dana Percec, Decan al Facultății 
de Litere, Istorie și Teologie, a prezentat personalitatea de 
excepție a doamnei prof. univ. dr. Pia Brînzeu, contribuția 
Domniei Sale la dezvoltarea semioticii românești și 
europene, cât și activitatea în calitate de Prorector al 
Universității de Vest din Timișoara. Doamna Profesor Pia 
Brînzeu a mulțumit celor prezenți, cât și dascălilor care 
nu se mai află printre noi, care au contribuit la păstrarea și 
perpetuarea valorilor umaniste în perioada constrângerilor 
impuse de comunism.

CONFERINȚELE SENIORILOR LA UVT
„BALCONUL JULIETEI SAU DESPRE ENERGIA CUANTICĂ 
ȘI LITERATURĂ” - PROF. UNIV. DR. PIA BRÎNZEU 

Conferința doamnei prof. univ. dr. Pia Brînzeu 
a încântat publicul prezent prin bogăția informației, 
diversitatea exemplelor și ineditul detaliilor, presărate cu un 
umor subtil, privind felul în care temele și personajele din 
piesa lui Shakespeare au fost reluate, interpretate, rescrise sau 
parodiate. ,,Balconul Julietei”, care nu există în celebra piesă a 
lui William Shakespeare, este prezent, începând cu secolul al 
XVII-lea, în  numeroase creații inspirate de celebra poveste 
de dragoste. Pornind de la teoria particulei și a funcției de 
undă, elaborată de fizica cuantică a lui Werner Heisenberg, 
în care mișcarea energiei interne face ca particula să se 
deschidă, să se miște și să devină undă, nici în literatură 
nimic nu are sens în izolare.

Fie că vorbim de picturi, pasteluri, romane, fie că ne 
referim la reluarea mitologiei shakespeariene în filme, operă, 
balet, caricatură, parodii, toate acestea reprezintă o ,,subtilă 
interogare a capodoperelor trecutului în postmodernism”, 
iar cei care doresc să studieze un text trebuie să citească tot 
ceea ce l-a precedat sau l-a urmat. Aprofundarea textelor lui 
Shakespeare poate să explice tot ce s-a întâmplat cu acest 
,,ocean de povești”, în care maestrul, de la moartea căruia 
sărbătorim anul acesta 400 de ani, rămâne ,,căpitan de vas”.

Foto: Conferința prof. univ. dr. Pia Brînzeu

Foto: Conferința prof. univ. dr. Radu I. Motica

Foto: Participanți în cadrul conferinței

Joi, 10.11.2016, Conferințele Seniorilor UVT 
l-au avut ca invitat și amfitrion pe domnul prof. 
univ. dr. Radu Motica, de la Facultatea de Drept, 

personalitate ilustră a științei juridice din România, care a 
susținut prelegerea cu titlul: ,,Familia secolului al XXI-lea, 
încotro?”. Evenimentul a fost moderat de doamna conf. 
univ. dr. Adia Chermeleu, de la Departamentul de Științe ale 
Educației din cadrul Facultății de Sociologie și Psihologie.

Din partea conducerii UVT a participat domnul prof. 
univ. dr. Alexandru Buglea, Vice-Președintele Senatului 
UVT. Domnia sa a arătat importanța Conferințelor 
Seniorilor pentru Universitatea de Vest din Timișoara, un 
proiect unic în România, și a transmis mesajul de apreciere 
din partea domnului prof. univ. dr. Marilen Pirtea, Rectorul 
Universității de Vest din Timișoara, pentru activitatea 
științifică și instituțională a domnului prof. univ. dr. Radu 
Motica. Totodată, domnul Profesor Alexandru Buglea a 
evocat anii de studenție, când l-a avut profesor de drept pe 
domnul Radu Motica, mulțumindu-i și felicitându-l pentru 
întreaga activitate academică.

,,FAMILIA SECOLULUI AL XXI-LEA, ÎNCOTRO?”
PROF. UNIV. DR. RADU I. MOTICA

De la Facultatea de Drept 
au participat numeroase cadre 
didactice și studenți, alături 
de oameni de cultură din 
Timișoara, distinși membri ai 
comunității academice UVT, 
colegi și prieteni. Doamna 

conf. univ. dr. Adia Chermeleu 
a prezentat personalitatea domnului prof. univ. dr. Radu 
Motica, evocând contribuția Domniei sale la înființarea și  
dezvoltarea instituțională a Facultății de Drept, la crearea 
Școlii Doctorale și la afirmarea științei juridice în România. 
Dascăl și mentor al multor juriști timișoreni, astăzi cadre 
didactice de prestigiu la Facultatea de Drept, domnul prof. 
univ. dr. Radu Motica a contribuit prin bogata sa experiență 
academică, alături de ceilalți distinși profesori, la prestigiul 
Facultății de Drept de care se bucură în prezent și la educația 
juridică în spirit european din România.

Conferința domnului prof. univ. dr. Radu Motica 
a abordat o temă sensibilă și extrem de actuală pentru 
societatea românească și nu numai, tema familiei 
tradiționale și a provocărilor cu care se confruntă aceasta, 
la noi și în lume. Precizând încă de la început faptul că nu 
dorește să impună nimănui propriile convingeri privind 
întemeierea familiei pe uniunea liber consimțită între 
bărbat și femeie, domnul Profesor Radu Motica a prezentat 
documentat, din perspectivă pluridisciplinară, numeroase 
argumente juridice, sociologice, cultural-identitare 
și teologice privind susținerea familiei tradiționale în 
societatea românească. În final, domnul Profesor Radu 
Motica a descris procedurile juridice prin care poate fi apărat 
conceptul de familie tradițională.

CONFERINȚE
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Conferințele Seniorilor UVT l-au avut ca invitat 
joi, 17.11.2016, pe domnul prof. univ. dr. 
Ioan Talpoș de la Facultatea de Economie și 

Administrarea Afacerilor. Domnia Sa a susținut prelegerea 
cu titlul: ,,Economia globală și nevoia de guvernanță 
economică”.

Din partea conducerii UVT au participat domnul 
conf. univ. dr. Mădălin Bunoiu, Prorector al Universității de 
Vest din Timișoara, domnul conf. univ. dr. Ovidiu Megan, 
Prorector al Universității de Vest, și domnul prof. univ. 
dr. Alexandru Buglea, Vice-Președintele Senatului UVT. 
Domnul Prorector Ovidiu Megan a arătat aprecierea de 
care se bucură domnul prof. univ. dr. Ioan Talpoș, atât din 
partea foștilor studenți, cât și din partea întregii comunități 
academice, urându-i sănătate și continuarea activității de 
cercetare. 

Doamna prof. univ. dr. Flavia Barna a prezentat 
personalitatea de excepție a domnului Profesor Ioan Talpoș, 
subliniind prestigiul de care se bucură în România și în 
străinătate, în calitate de autor sau coautor a 26 de cărți 
și a peste 100 de studii și articole științifice, contribuția la 
dezvoltarea științei finanțelor din România, la formarea 
cadrelor didactice de la Departamentul de Finanțe din cadrul 
Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, cât și la 
dezvoltarea instituțională a facultății și a Universității de Vest 

„ECONOMIA GLOBALĂ ȘI NEVOIA 
DE GUVERNANȚĂ ECONOMICĂ”
PROF. UNIV. DR. IOAN TALPOȘ

din Timișoara, prin funcțiile de Decan, respectiv de Rector 
pe care le-a deținut.

Prelegerea domnului prof. univ. dr. Ioan Talpoș a 
încântat publicul prezent, format din seniori, membri 
ai comunității academice UVT, studenți, nu doar prin 
actualitatea temei, ci și prin numeroasele exemple privind 
relațiile și dependențele dintre state, dificultățile cu care 
se confruntă acestea, după o perioadă destul de lungă de 
recesiune. Informațiile științifice privind istoria economiei 
globale au avut în centru raportul extrem de complex dintre 
local și global, iar unele situații concrete au pornit chiar de 
la  realitatea economică a Timișoarei, unde își desfășoară 
activitatea multe firme străine. În final, domnul Profesor 
Ioan Talpoș a arătat scăderea puterii și a suveranității statelor 
în contextul economiei globale și necesitatea creșterii 
capacității de guvernanță, pentru depășirea problemelor 
generate de recesiune. Conferința domnului Profesor Ioan 
Talpoș a fost urmată de numeroase întrebări și comentarii pe 
marginea unui subiect de interes larg.

La sfârșitul evenimentului, domnul prof. univ. dr. 
Alexandru Buglea l-a felicitat pe domnul prof. univ. dr. Ioan 
Talpoș și a mulțumit tuturor organizatorilor și participanților 
la prima ediție a Conferințelor Seniorilor UVT.

Universitatea de Vest din 
Timișoara și Asociația Arheo 
Vest au organizat cea de-a IV-a 

ediție a Simpozionului Internațional Arheo 
Vest „Interdisciplinaritate în arheologie 
și istorie”, acțiune desfășurată cu sprijinul 
Consiliul Județean Timiș.

În cadrul evenimentului au avut loc 
prezentări de lucrări științifice importante 
și de actualitate ale unor istorici și arheologi 
de renume din țară și din străinătate.

În cadrul simpozionului a avut loc și 
lansarea celui de-al patrulea anuar „Arheo 
Vest: Interdisciplinaritate în arheologie și 
istorie”. Acesta este format din peste 50 de 
studii de specialitate scrise de 76 de autori 
în aproape 1000 de pagini, structurate în 
două volume apărute la editura Jate Press 
din Szeged și în format digital pe CD.

Această ediție a simpozionului a fost 
realizată „In honorem prof. univ. dr. Adrian 
Bejan”, care a fost profesor universitar, 
doctor în istorie și șef al Catedrei de Istorie 
- Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din 
cadrul Universității de Vest din Timișoara.

„INTERDISCIPLINARITATE
ÎN ARHEOLOGIE ȘI ISTORIE”,
LA UVT

Foto: Conferința prof. univ. dr. Ioan Talpoș Foto: Publicul participant

Foto: Afișul evenimentului
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La sfârșitul lunii octombrie 2016, o echipă formată 
din prof. dr. Nicolae Popa și asist. dr. Alexandru 
Dragan (Departamentul de Geografie al Facultății 

de Chimie, Biologie, Geografie) s-a deplasat în Republica 
Moldova, la Chișinău, la Academia de Studii Economice a 
Moldovei (ASEM).

 Această deplasare a avut loc în cadrul proiectului 
Disparități demografice în spațiile rurale (14-AUF), 
coordonat de către Centrul de Geografie Regională al 
Universității Babeș-Bolyai, UVT având statutul de prim 
partener.

Principalele obiective ale deplasării au fost înțelegerea 
modalităților prin care pot fi atenuate disparitățile din 
spațiile rurale și discutarea decalajelor demografice rurale, 
respectiv percepția autorităților locale și academice cu 
privire la acest aspect. Din punct de vedere organizațional, 
un obiectiv a fost și reluarea și consolidarea legăturilor 
dintre Departamentul de Geografie al UVT și colectivul de 
Geografie al ASEM;

 Au fost organizate mai multe întâlniri profesionale, 
dintre care una în cadrul Colectivului de Geografie al 
ASEM, una cu Asociația Helpage (specializată în ajutoarea 
persoanelor vârstnice din arealele rurale depopulate) și una 
cu reprezentanți ai autorităților publice locale din Raionul 
Călărași.

PROIECTE

„DISPARITĂȚI 
DEMOGRAFICE ÎN SPAȚIILE 
RURALE”

Universitatea de Vest din Timișoara, în colaborare 
cu Asociația de Esperanto din România, a 
organizat, în perioada 11-12 noiembrie 2016, 

Colocviul esperanto - român de ştiinţă,cu temaEsperanto - 
pod între limbi și culturi. Această manifestare internațională, 
care a adus în atenția publicului universitar limba esperanto 
ca limbă universală,  și-a propus să creeze  o punte de 
comunicare între cercetătorii și cadrele didactice universitare 
din diferite țări prin intermediul acestui vehicul lingvistic 
care este limba esperanto, dar și să creeze o deschidere a țării 
noastre spre activitățileșiasociațiile de esperanto din lume. 

La colocviu au participat, cu lucrări din propriul 
domeniu de cercetare, cadre didactice din învățământul 
superior, cercetători, studenți, cunoscători ai limbii 
esperanto. Comunicările au fost susținute în limba română și 
limba esperanto.

COLOCVIUL 
INTERNAȚIONAL 
ESPERANTO-ROMÂN DE ȘTIINȚĂ: 
ESPERANTO - UN POD ÎNTRE LIMBI 
ȘI CULTURI (11-12 NOIEMBRIE 2016)

                        
                                                                                Casa de Cultură a Municipiului  
                                                                                                 Timişoara                                                                                                                                                                          

 
 

Universitatea de Vest din Timişoara şi 
Asociaţia de Esperanto din România 

organizează 
 
 

Colocviul internaţional 
esperanto-român de ştiinţă 

 

 
 
 

11-12 noiembrie 2016 
Universitatea de Vest din Timişoara 

Amfiteatrul A01 
 

                
Deschiderea festivă : 11noiembrie 2016 ora 9.30                       

Amfiteatrul A01 

Asociaţia de Esperanto               
din România 

         

Foto: Deplasare în cadrul proiectului Disparități demografice în spațiile 
rurale 

Foto: Prelegerile au oferit soluții de traducere

Centrul de cercetare ISTTRAROM-
TRANSLATIONES, Departamentul de limbi și 
literaturi moderne, Facultatea de Litere, Istorie şi 

Teologie, Universitatea de Vest din Timișoara au organizat, 
în perioada 24-25 noiembrie 2016, cea de-a 4-a ediții a 
colocviului internațional de traducere și traductologie Les 
vertus potentielles de la contrainte en traduction littéraire. 

În cadrul acestui colocviu organizatorii și-au 
propunem să reflecteze asupra noțiunii de „constrângere” și 
asupra modului în care aceasta stimulează atât creativitatea 
scriitorului, cât și pe cea a traducătorului. În literatură, 
„constrângerea” poate să trimită la poeziile cu formă fixă, la 
creațiile membrilor OuLiPo, dar și la „constrângerea” pe care 
cititorul virtual o exercită asupra scriitorului. În traducere, 
„constrângerea” ar avea în primul rând ca sinonim noțiunea 
de „fidelitate”, noțiune îndelung dezbătută în literatura de 
specialitate. De fapt, dezideratul de fidelitate poate să ducă 
la găsirea unor soluții de traducere fericite facilitând astfel 
călătoria cititorului în lumea textului. Acordând importanța 
cuvenită aspectelor mai sus semnalate, această manifestare 
științifică a pus în valoare cercetarea traductologică 
românească și internațională, prin reunirea unei varietăți de 
direcțiiși perspective asupra fenomenului traducerii. 

COLOCVIUL 
INTERNAȚIONAL
DE TRADUCTOLOGIE:
LES VERTUS POTENTIELLES 
DE LA CONTRAINTE EN 
TRADUCTION LITTÉRAIRE

Concursul interuniversitar de traduceri „Shades 
of Meaning”, ajuns anul acesta la cea de a doua 
ediție, s-a desfășurat în data de 18 noiembrie 

2016, la UVT, și a fost organizat de doamnele Conf. dr. 
Loredana Pungă, Conf. dr. Luminița Frenţiu, Lect. dr. Eliza 
Filimon și Lect. dr. Andreea Șerban. La concurs au participat 
reprezentanți de la patru universități din țară: Universitatea 
din Craiova (patru studenți, coordonați de conf. dr. Titela 
Vîlceanu șiasist. dr. Diana Oţăt), Universitatea din Oradea 
(patru studenți, coordonați de lect. dr. Elena Gherdan), 
Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureș (șase studenți, 
coordonați de lect. dr. Cristina Nicolae) și Universitatea de 
Vest din Timișoara (14 studenți, coordonați de lect. dr. Eliza 
Filimon și lect. dr. Andreea Șerban). 

Spre deosebire de prima ediție, anul acesta concursul a 
avut două secțiuni: una de proză și una de poezie – ambele 
presupunând traducerea a două fragmente din engleză în 
română și retroversiune. La secțiunea de proză, Premiul 
I a fost obținut de către Nicolas Balog (Universitatea 
din Oradea), Premiul al II-lea de Alexandra Sabadîş 
(Universitatea din Oradea), iar Premiul al III-lea de 
Loredana Bîrsan (UVT). La secțiunea de poezie, toate cele 
trei premii l au revenit studențilorFacultății de Litere, Istorie 
și Teologie din cadrul UVT: Cristina Popescu - Premiul I, 
Anda Sim - Premiul al II-lea şi Tiberiu Minyo - Premiul al 
III-lea.

La fel ca la prima ediție, evenimentul s-a desfășurat 
cu sprijinul Asociației Alternativa Culturală, iar premiile 
au fost oferite de Editura 
Longman România, 
Librăria Cărtureşti.

CONCURSUL 
INTERUNIVERSITAR DE 
TRADUCERI
„SHADES OF  MEANING”, 
EDIȚIA A DOUA

Editia a 2-a

18 noiembrie 2016, ora 9
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DIVERSE

Miercuri, 16 noiembrie 2016, în toată lumea 
s-a celebrat Ziua Sistemelor Informatice 
Geografice. Nici Departamentul de Geografie 

din cadrul Facultății de Chimie, Biologie, Geografie nu s-a 
lăsat mai prejos și a organizat un eveniment împreună cu 
membrii asociației GEOTIM, axat pe promovarea acestui 
domeniu și a departamentului în sine în rândul celor mai 
mici. Evenimentul, aflat la a patra ediție, s-a desfășurat în 
holul mare al UVT, de la ora 10:00, la acesta participând 
elevi din ciclul gimnazial și studenți „boboci”, care au 
fost antrenați în activități de studenți geografi. În hol au 
fost amplasate 7 standuri la care s-au desfășurat aplicații 
interactive precum: geocaching, elaborarea unor hărți pe 
diferite teme, proiecții video, iar pentru cei mai nerăbdători, 
chiar și fișe de colorat, însoțite de o poveste tematică.

Aplicațiile pe care le-au putut accesa participanții 
sunt următoarele: Răspândirea ciumei din Londra, 1665; 
Răspândirea incendiului din Londra, 1666, se poate vizualiza 
de unde a izbucnit incendiul, până unde s-a răspândit timp 
de 4 zile și câte biserici și atracții turistice au fost afectate 

GIS DAY
16.11.2016 (ZIUA MONDIALĂ A SISTEMELOR 
INFORMATICE GEOGRAFICE)

de acesta; Jocurile Olimpice, este o aplicație în care aflam 
orașele unde s-au organizat Jocuri Olimpice de-a lungul 
timpului, ce fel de specific au orașele respective, câte medalii 
a câștigat fiecare echipă participantă, apoi identificăm orașul 
în spațiu, iar în final se realizează o hartă;  Geoguessr,este 
o aplicație online. Cu ajutorul Google Street, jucătorul 
este poziționat într-un loc din lume, urmând să descopere 
locația pe baza caracteristicilor peisajului; Descoperim Terra, 
constă în explorarea Pământului - putem „călători” în doar 
câteva secunde de la Washington la Shanghai și nu numai. 
Evenimentul, transmis în direct pe internet, a beneficiat și de 
atenția colegilor de la UVT TV: https://www.youtube.com/
watch?v=L_idC2JXTaA&feature=share

Facultatea de Economie și de 
Administrare a Afacerilor 
(FEAA) din cadrul Universității 

de Vest din Timișoara este o prezență 
activă, recunoscută în învățământul 
superior la nivel național și internațional. 
Facultatea de Economie și de Administrare 
a Afacerilor din Timișoara a organizat 
un important eveniment intitulat „Zilele 
Porților Deschise FEAA 2016”  pentru 
promovarea ofertei educaționale FEAA.

Evenimentul „Zilele Porților Deschise 
FEAA 2016” s-a derulat în perioada 18-
19 noiembrie 2016. Au participat peste 
1000 de liceeni din județele Timiș, Caraș-
Severin, Mehedinți, Arad, Hunedoara și 
Gorj însoțiți de 55 cadre didactice din 
mediul preuniversitar. Astfel, un număr 
de 45 de licee din zona de Vest a țării 
și-au trimis elevii, părinții și cadrele 
didactice pentru a se informa cu privire la 
oferta educațională și extracurriculară a 
Facultății de Economie și de Administrare 
a Afacerilor din Timișoara.

Facultatea de Economie și de Administrare a 
Afacerilor are o bogată ofertă educațională concretizată 
în 11 specializări pentru ciclul de licență: Contabilitate și 
Informatică de Gestiune (CIG); Contabilitate și Informatică 
de Gestiune în limba germană (CIG-germ); Economia 
Comerțului Turismului și Serviciilor (ECTS); Economie  
și  Afaceri  Internaționale (EAI); Economie Generală și 
Comunicare Economică (EGCE); Finanțe  și  Bănci (FB);  
Finanțe  și  Bănci în limba engleză (FB-eng.); Informatică  
Economică (IE); Management (MGM); Management în 
limba franceză (MGM-fr.); Marketing (MK). 

Participanții la Zilele Porților Deschise FEAA 2016 
au vizitat etajul 1, clădirea FEAA, unde au interacționat 
cu studenții și cadrele didactice FEAA prezente la cele 11 
standuri ale specializărilor de licență. Toți participanții 
au primit informații complete privind oferta educațională 
FEAA, facilitățile acordate studenților FEAA (burse, 
opțiuni de cazare, stagii de internship, stagii în străinătate 
la instituții partenere prin Programul ERASMUS), dar și 
despre numeroasele evenimente organizate de facultate în 
decursul anului universitar împreună cu mediul de afaceri și 
ALUMNI FEAA. 

Traseul vizitei a continuat la etajul 2, clădirea FEAA, 
unde participanții au vizitat sala 205 (laborator modern 
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de informatică), sala 206 (sală de curs), sala 208 (sală de 
seminar) și Restaurantul studențesc FEAA. Participanții au 
avut posibilitatea să viziteze și primul hub studențesc din 
România (Minds Hub: http://www.mindshub.ro/)  creat 
de studenți și finanțat de către FEAA în parteneriat cu 
comunitatea ALUMNI de absolvenți care activează în mediul 
de afaceri.

Evenimentul s-a bucurat de un real succes. Lista 
elevilor care s-au arătat interesați de eveniment și de oferta 
noastră educațională este cu mult mai mare. Pe viitor, FEAA 
va ține legătura cu toți participanții interesați de oferta 
educaționala atât pe site FEAA (http://www.feaa.uvt.ro/ro/), 
cât și de pe pagina Facebook FEAA (https://www.facebook.
com/FEAA).

Foto: Elevi și studenți au participat la aplicații interactive

Foto: Participanți la Zilele Porților Deschise FEAA 2016
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Între 19 și 20 noiembrie 2016 s-a desfășurat o tură 
ciclistă organizată pentru studenții UVT de către 
SocioUVT Velo Club, din cadrul Departamentului 

de Sociologie, cu sprijinul financiar al Fundației 
Universitatea de Vest din Timișoara și al Consiliului 
Județean Timiș (Agenda culturală 2016).

Tura Cicloturism cultural: istorii bănățene pe două 
roți a constat în parcurgerea pe bicicletă, în cele două zile, 
a unui traseu de aproximativ 120 de km, cu numeroase 
obiective de interes social-cultural și cu potențial turistic 
din zona de nord a județului Timiș. La tura ciclistă au 
participat 10 studenți ai Universității de Vest din Timișoara, 
de la programele de licență și master, precum și două cadre 
didactice însoțitoare, coordonatorii SocioUVT Velo Club, 
Conf.dr. Sorin Pribac și Lect.dr. Laurențiu Țîru.

 Incursiunea în ruralul bănățean a fost realizată pe 
un traseucare a inclus localitățile Urseni, Moșnița Nouă, 
Moșnița Veche, Bucovăț, Remetea Mare, Ianova, Centrul 
de echitație Herneacova, Nadăș, Buzad, Charlottenburg, 
Altringen (în prima zi) și Altringen, Sintar, Bogda, Comeat – 
retur la Altringen -, Charlottenburg, Remetea Mică, Mașloc, 
Fibiș, Pișchia, Dumbrăvița și Timișoara.

 Așezările rurale incluse în tură constituie exemple 
grăitoare ale felului în care, în Banatul multietnic și 
multiconfesional, interculturalitatea interactivă a funcționat, 
relevantă fiind conviețuirea pașnică a unui număr 
semnificativ de etnii.

CICLOTURISM CULTURAL: 
ISTORII BĂNĂȚENE PE DOUĂ ROȚI

 De asemenea, la Nadăș, dar în egală măsură și 
la Altringen, Bogda, Sintar, Comeat și Charlottenburg, 
studenții au putut observa că depopularea și repopularea 
ruralului bănățean reprezintă un fenomen social concret, 
extrem de interesant, în egală măsură, pentru eventuale 
investigații științifice de teren.

În 24 noiembrie, în sala 302 a Universității de Vest, 
cu începere de la ora 18, a avut loc o acțiune de diseminare 
a turei cicliste, la care au participat studenți și cadre 
didactice. Într-un cadru amical au fost rememorate, pe 
baza fotografiilor realizate, momentele memorabile ale turei 
cicliste. Cu același prilej, toți studenții participanți la tura 
ciclistă și care au finalizat tura, au primit diplome și premii.

SocioUVT Velo Club funcționează în cadrul 
Departamentului de Sociologie, (Facultatea de Sociologie și 
Psihologie) din anul 2013, fiind singurul club de acest gen 
din centrul universitar Timișoara. În fiecare an universitar, 
în perioada martie-noiembrie, sunt organizate în mod 
regulat ture cicliste tematice în împrejurimile orașului 
Timișoara și în județ. De asemenea, anual se desfășoară 
SocioUVT Velo Club Student Challenge, o competiție 
individuală și pe echipe care constă în acumularea a cât mai 
mulți km parcurși pe bicicletă.

SocioUVT Velo Club este deschis participării tuturor 
studenților Universității de Vest din Timișoara la turele 
cicliste pe care le organizează, mai multe informații putând fi 
găsite pe Facebook: Socio UVT Velo Club.

DIVERSE

Foto: La plecare, în fața UVT

Luna noiembrie a fost marcată de mai multe 
evenimente muzicale și teatrale create de studenții 
și profesorii Facultății de Muzică și Teatru din 

cadrul Universității de Vest din Timișoara. 
Clasa de pian a conf. univ. dr. Maria Bodo a oferit 

publicului două concerte. Primul a avut loc în incinta 
Bibliotecii  Universitare  Eugen Todoran,  în data de 7 
noiembrie 2016, publicului prezentându-se Melita Botezatu 
studentă la  Master  - anul  II și Bakos Zsuzsanna, studentă 
în anul IV, interpretând 4 Dansuri norvegiene de Eduard 
Grieg. În același spațiu, pe 14 noiembrie 2016, Melita 
Botezatu și Cristina Grbici studentă la Master - anul I au 
interpretat Valsurile sentimentale de Franz Schubert.

Publicul meloman din ţară şi străinătate a avut ocazia 
să audieze creațiile componistice ale lect.univ.dr. Gabriel 
Mălăncioiu dintre care spicuim: 

- Pe 3 noiembrie 2016, în St. Thomas Kirche, 
Frankfurt am Main (Germania), „De profundis” pentru 
bas şi percuție, Neue Frankfurter Bachstunde, Martin 
Wistinghausen;

- pe 4 noiembrie 2016, în sala Capitol, Timișoara, 
„Percutrance” pentru percuţie şi orchestră, Festivalul 
Internațional de Muzică Nouă Intrada, Doru Roman, 
Filarmonica Banatul, dirijor- Huba Hollókői;

- pe 5 noiembrie 2016, în Kunststation St. Peter, Koln 
(Germania), „De profundis” pentru bas și percuție, Martin 
Wistinghausen;

ACTIVITATE MUZICALĂ ȘI TEATRALĂ
DE NOIEMBRIE

- pe 6 noiembrie 2016 în sala Filarmonicii Oltenia, 
Craiova, „Sanran” pentru clarinet și vioară, Festivalul 
Internațional Craiova Muzicală, Ansamblul SonoMania;

- pe 16 noiembrie 2016, în sala Studio AMGD, Cluj-
Napoca, „Yirdaki” pentru trombon, Leonard Neamț;

- pe 18 noiembrie 2016, în Johanneskirche, 
Dusseldorf (Germania), „De profundis” pentru bas și 
percuție, Martin Wistinghausen;

- pe 20 noiembrie 2016, în sala „George Enescu” 
a UNMB, București, „Fur Enescu” – partea a doua 
pentru oboi, clarinet, vioară, violă şi violoncel, Festivalul 
Internațional MERIDIAN, Ansamblul SonoMania;

Din bogata activitate teatrală a profesorilor și 
studenților Facultății amintim câteva apariții deosebite și 
anume:

Pe data de 6 noiembrie, „Hamlet” după W. Shakespeare, 
un spectacol de Ada Lupu Hausvater, c.d.a. drd. Claudiu 
Dogaru , eveniment care a avut loc la Teatrul Național din 
Timișoara și în aceeași zi, spectacolul „Tristețe și Leucoplast. 
O comedie?!”, un text de Andrei Ursu, la Teatru Linia Lu’7. 
Regia spectacolului a fost semnată de Ana-Maria Cazacu, 
studenta Alexandra Măcean, an II, limba română iar 
evenimentul a avut loc la Casa Artelor,  - Direcția Județeană 
pentru Cultură Timiș. Notăm și o premieră, spectacolul 
„Frühlings Erwachen” de Frank Wedekind, regia Charles 
Muller/Luxemburg și evoluția studentei Ioana Nițulescu, an 
III, limba germană , la Teatrul German de Stat din Timișoara 
pe 12 noiembrie a.c.

Asist. univ. dr. Eudjen Cinc
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În intervalul 17-21 octombrie 2016 s-au desfășurat 
stagiile practicilor de specialitate ale studenților 
de la Departamentul de Geografie al Universității 

de Vest din Timișoara. Acestea sunt conforme cu Planurile 
de Învățământ în vigoare ale Specializărilor Geografie, 
Geografia Turismului, Planificare Teritorială și Știința 
Mediului și au vizat formarea și consolidarea competențelor 
de cercetare prin intermediul activităților practice 
desfășurate pe teren, completând 
din punct de vedere instrumental-
aplicativ fondul cunoștințelor 
teoretice dobândite prin 
intermediul disciplinelor geografice 
studiate până în prezent.  

Studenții anului al II-lea de la 
Specializarea Geografia turismului, 
coordonați de către prof. univ. 
dr.  Nicolae Popa și asist. univ. dr. 
Alexandru Dragan, au luat parte la 
practica de specialitate desfășurată 
pe următorul traseu: Timișoara 
- Sarmizegetusa - Densuș - 
Defileul Jiului - Rânca - Novaci - 
Transalpina - Călimănești - Defileul 
Oltului - Mărginimea Sibiului 
- Sâmbăta de Sus - Făgăraș - Viscri 
- Sighișoara - Sibiu - Alba Iulia - 
Hunedoara - Timișoara. Obiectivul 
acestei practici a fost înțelegerea 
complexității fenomenului 
turistic prin prisma actorilor de teren. În acest sens, pe 
lângă observarea unor obiective turistice, au fost realizate 
întrevederi problematizate cu diferite instituții și organizații 
din teritoriu: Primăria orașului Novaci, Departamentul de 
Dezvoltare al orașului Călimănești, Conducerea Muzeului și 
a Cetății Făgăraș, Fundația „Mihai Eminescu Trust” - Viscri, 
Fundația „Heritas” - Sibiu, Asociația ”My Transylvania” 
- Sibiu, Grupul de Acțiune Locală „Mărginimea Sibiului”, 
Primăria comunei Rășinari și Departamentul de Proiecte al 
municipiului Alba Iulia. În paralel, a fost realizată o cercetare 
de teren sub formă de chestionar în satele din Mărginimea 
Sibiului, prin care studenții au analizat pensiunile turistice 
existente din perspectiva promovării acestora, a dificultăților 
și conservării patrimoniului imaterial al locului. 

Practica de specialitate prevăzută în Planul de 
învățământ la anii III (Specializările Știința Mediului și 
Geografie), s-a desfășurat pe Valea Prahovei. Prin implicarea 
cadrelor didactice coordonatoare și a celor 26 de studenți 
participanți, s-a urmărit atingerea unor obiective științifice 

STAGIILE PRACTICILOR DE SPECIALITATE
ALE DEPARTAMENTULUI DE GEOGRAFIE

de cunoaștere și înțelegere a unor problematici de geografia 
mediului înconjurător şi evaluare a impactului antropic 
asupra mediului, de geografia peisajului și a fenomenelor 
geografice de risc, cu aplicabilitate pentru spațiul montan 
înalt (Munții Bucegi) și pentru zonele cu însemnat potențial 
turistic (Valea Prahovei și orașul Brașov). 

Foto: Studenții la Mănăstirea Cozia și Defileul Oltului

peisagistic (in situ) în cartierele: Silva, Centru și Valea Albă. 
Practica a fost coordonată de către prof. univ. dr. habil. 
Mircea Voiculescu şi asist. univ. dr. Ana Ianăş.

În cadrul practicii de specialitate desfășurate în 
regiunea Maramureșului au participat 35 studenți, din 
anul III, Specializările: Geografia turismului și Planificare 

teritorială și un student bursier ERASMUS de la Facultatea 
de Geografie și Istorie a Universității din Valencia, Spania. 
Această practică a avut drept scop consolidarea și aplicarea 
practică a cunoștințelor teoretice și practice privind 
geografia regională și geografiei turismului. Practica s-a 
desfășurat pe următorul traseu:

• Ziua 1: Timișoara – Arad – Salonta - Oradea – 
Carei - Satu Mare – Negrești Oaș – Pasul Huta – Remeți – 
Câmpulung la Tisa - Sighetu Marmației;

• Ziua 2: Sighetu Marmației – Vadu Izei – Desești – 
Pasul Gutâi - Baia Sprie – Baia Mare - Baia Sprie – Cavnic – 
Pasul Neteda - Sighetu Marmației;

• Ziua 3: Sighetu Marmației – Săpânța - Sighetu 
Marmației - Ocna Șugătag – Budești - Bârsana – Bogdan 
Vodă - Ieud – Moisei – Borșa;

• Ziua 4: Borșa – Pasul Prislop - Cârlibaba – 
Ciocănești – Iacobeni – Vatra Dornei – Pasul Tihuța - 
Bistrița – Dej – Gherla – Cluj-Napoca;

• Ziua 5: Cluj-Napoca – Turda – Baia de Arieș 

Foto: Observații asupra modelelor geografice ale reliefului Foto: Muzeul Satului Maramureşan din Sighetu Marmaţiei

- Câmpeni – Roșia Montană – Abrud – Brad – Mintia – 
Coșava – Făget – Traian Vuia - Timișoara. 

În aceste zile s-au realizat mai multe vizite la cele mai 
importante obiective turistice situate pe traseul parcurs 
și anume: Muzeul Satului Maramureşan (muzeul cu cea 
mai mare și mai complexă prezentare a satului tradițional 

maramureșean și a elementelor de tehnică populară) 
și Memorialul Victimelor Comunismului din Sighetu 
Marmației, Muzeul de Mineralogie din Baia Mare (cel mai 
mare muzeu mineralogic regional din Europa), Biserica de 
lemn din Josani, Budești (sec. XVII), complexul monahal de 
arhitectură în lemn, specifică Maramureșului - Mănăstirea 
Bârsana, Cimitirul Vesel (cel mai important obiectiv funerar 
din Europa și al doilea din lume, după cel egiptean din Valea 
Regilor) și Biserica de lemn Săpânța-Peri (cea mai înaltă 
biserică de lemn din Europa) din Săpânța, Grupul statuar din 
localitatea Bogdan Vodă (fostă Cuhea, reședința voievodului 
Bogdan Vodă), Biserica de lemn din Ieud Deal, locul în care 
s-a descoperit cea mai veche scriere din limba română (sec. 
XVII), Monumentul Eroilor de la Moisei realizat de Vida 
Gheza (1966), Muzeul Național al Ouălelor Încondeiate din 
Ciocănești, Castelul lui Dracula din Pasul Tihuța, Muzeul 
Mineritului Galeriile Romane din Roșia Montană, Muzeul 
Aurului din Brad etc.

În acest scop, au fost realizate mai multe tipuri de 
activități care să pună în valoare aprofundarea cunoștințelor 
științifice ale studenților. Dintre acestea menționăm: 
observațiile în teren pentru a înțelege aspecte legate de 
modul de organizare a teritoriului în Valea Prahovei, de 
modificare a limitei pădurii datorită intervenției antropice, 
impactul activităților economice practicate în Munții 
Bucegi asupra mediului montan, tipologia, structura și 
textura peisajului natural și antropic observat la fața locului, 
analiza fenomenelor geografice de risc cu frecvență mare de 
producere în spațiul montan înalt etc; vizitele tematice la 
muzee sau obiective turistice reprezentative: Parcul Natural 
Bucegi – Centrul de vizitare „Alexandru Beldie”, Cascada 
Urlătoarea și Castelul Cantacuzino (Bușteni), Muzeul 
Rezervației Naturale Bucegi și Castelul Peleș (Sinaia), 
Muzeul Cinegetic de la Posada, centrul polarizator al Țării 
Bârsei - orașulBrașov; evaluarea peisajului antropic din 
orașul Bușteni, prin cartare și aplicarea unei fișe de releveu 
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De asemenea, studenții au participat la diverse tururi 
turistice de centru ale celor mai importante orașe prin care 
ne-am oprit și anume: Arad, Oradea, Satu Mare, Sighetu 
Marmației, Baia Mare, Vatra Dornei, Bistrița, Cluj-Napoca, 
au beneficiat de opriri în Parcul NaționalMunții Rodnei la 
Cascada Cailor (cea mai înaltă cascadă din România, 90-97 
m înălțime, în pasurile și trecătorile traversate (Pasul Huta, 
Pasul Gutâi, Pasul Neteda, Pasul Prislop, Pasul Tihuţa, Pasul 
Bicium) de vizite la câteva gospodării tradiționale, tipic 
maramureșene, la mai multe complexe de vâltori și mori 
funcționale și au putut observa modul de organizare a unei 
pensiuni cu specific local. Practica a fost coordonată de 
către prof. univ. dr. Remus Crețan și de către asist. univ. dr. 
Andreea Dunca.

Cea de a patra practică de specialitate a studenților 
geografi s-a desfășurat în municipiul București. Activitățile 
de practică reprezintă disciplină de studiu în cadrul 
Planului de Învățământ în vigoare la specializările 
Geografie și Planificare teritorială. Activitățile didactice, 
prin instruire aplicativă pe teren au fost conduse de către 
lect. univ. dr. Sorin Pavel și lect. univ. dr. Sebastian Jucu. 

La acest stagiu de practică au participat 42 de studenți 
din cadrul specializărilor menționate anterior, activitățile 
practice desfășurate de către studenți vizând, în principal, 
analiza spațiului urban din punct de vedere geografic și 
din perspectiva analizei, planificării și dezvoltării urbane. 
Activitățile didactice de instruire practică s-au  realizat în 
conformitate cu prevederile normative din fișele disciplinei 
aferente stagiului de practică, principalul obiectiv fiind 
acela de formare a competențelor reale de cercetare 
practică a spațiului urban în general și, în particular, a 
celui specific marilor habitate urbane cu funcție politico-
administrativă de capitală. Dintre metodele aplicate în 
contextul activităților de teren menționăm: observația 
directă (participativă), investigarea peisajului urban 
prin intermediul observației, percepției, internalizării și 
reprezentării acestuia, interpretarea peisajului geografic ca 
text, cartarea elementelor geografice la nivel micro-scalar, 
analiza poluării fonice prin utilizarea unor instrumente de 
specialitate, cercetarea calitativă a problemelor spațiului 
urban, investigarea etnografică a elementelor, proceselor 
și fenomenelor geografice, cercetarea cantitativă a unor 

componente particulare dinamicii urbane, studiul integrării 
șiinserției elementelor globale în cadrul cultural românesc, 
interpretarea critică și analitică a modului de planificare 
urbană, investigarea problemelor dezvoltării urbane și 
studierea critică a efectelor acesteia. Din punct de vedere 
al perspectivelor științifice abordate, au fost analizate, în 
mod direct, aspecte cum sunt: intervenția dimensiunii și a 
deciziilor politice în planificarea urbană și metamorfozele 
peisajului cultural, investigarea transformărilor urbane 
datorate schimbărilor economice și a funcționării 
actuale a economiei de piață, dinamica proceselor de 
dezindustrializare și terțiarizare, emergența spațiilor 
derelicte și a ruinelor de viață, investigarea modului de 
viață al populației, aplicarea unor studii de caz pe baza 
tematicilor propuse, aplicarea fișelor de lucru și observație în 
vederea monitorizării aspectelor privind dinamica urbană, 
identificarea simbolisticii urbane, studiul diferitelor tipuri de 
peisaje urbane și culturale (politic, economic, de transport 
și servicii etc), analiza expansiunii teritoriale a municipiului 
București, identificarea emblemelor autorităților, analiza 
spațiului rezidențial prin aplicații desfășurate în cartierele 
de locuit, internalizarea peisajului cultural al Bucureștiului, 
conștientizarea diferențelor dintre peisajele emblematice și 
cele obișnuite, analiza infrastructurii urbane, investigarea 
spațiilor verzi etc. Alături de aceste elemente, pentru 
înțelegerea aspectelor identificate și investigate pe teren, au 

Foto: În Parcul Național Munții Rodnei

Foto: Discuții asupra planificării spațiului urban conduse de către lect. univ. dr. 
Sorin Pavel în faţa Ateneului Român din București

fost realizate vizite cu caracter științific la diferite instituții 
cum sunt Palatul Parlamentului, Muzeul Național Cotroceni, 
Muzeul de Științe ale Naturii Grigore Antipa, Muzeul Satului 
D. Gusti, Televiziunea Română etc. De asemenea, au fost 
analizate numeroase obiective culturale de mare importanță 
nu numai pentru spațiul urban al municipiului București, 
ci și pentru întreg spațiul identitar și cultural românesc. 
Aplicațiile practice au vizat următoarele trasee: Gara de 
Nord – Piața Unirii – Centrul Vechi – Calea Victoriei; 
Gara de Nord – Parcul Izvor – Piața Constituției – Palatul 
Parlamentului –  Bulevardul Unirii - Piața Unirii; Piața 
Unirii – Piața Aviatorilor – Piața Presei Libere – Parcul 
Herăstrău; Piața Unirii – Calea Victoriei – Piața Victoriei; 
Piața Unirii – Cartierul Balta Lată – Analiza Parcului IOR 
etc. Activitățile de instruire pe teren s-au desfășurat în grup, 
dar și pe grupe de lucru sau individual. Evaluarea pe parcurs 
a activităților practice a demonstrat nu doar utilitatea 
acestei modalități de instruire practică, prin formarea și 
consolidarea competențelor de cercetare științifică, dar și 
un feed-back pozitiv cu privire la instruirea de calitate prin 
investigarea reală, directă și nemijlocită a spațiului urban. 
Având în vedere aportul deosebit al activităților de cercetare 
pe teren în formarea de calitate a studenților, îndeplinirea 
obiectivelor propuse de către coordonatorii acestui stagiu 
de practică și finanțarea parțială a costurilor suportată de 
către Universitatea de Vest din Timișoara, dorim să adresăm 
mulțumiri instituției pentru suportul oferit în fiecare an în 
organizarea și desfășurarea stagiilor de practică de teren 
ale studenților de la Departamentul de Geografie. De 
asemenea, adresăm mulțumiri Complexului Hotelier Hello, 
care găzduiește în fiecare an, cu amabilitate și deschidere, 
grupurile de studenți de la Departamentul de Geografie al 
Universității de Vest din Timișoara.

Practicile de specialitate au fost finanțate parțial de 
către Universitatea de Vest, fapt pentru care atât conducătorii 
acestor aplicații practice, cât și coordonatorul de practică 
de la nivelul Departamentului de Geografie și, respectiv, 
conducerea Departamentului de Geografie și a Facultății de 
Chimie, Biologie, Geografie, adresează sincere mulțumiri 
conducerii Universității de Vest din Timișoara pentru întreg 
suportul acordat în desfășurarea în bune condiții a stagiilor 
de practică ale studenților, aferente semestrului I de studiu 
la Departamentul de Geografie al Universității de Vest din 
Timișoara.

Lect. dr. Sebastian Jucu, Asist. dr. Ana Ianăş, 
Asist. dr. Andreea Dunca, Asist. dr. Alexandru Drăgan
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Centrul Aplicativ de Științe ale Naturii a continuat 
și în luna noiembrie 2016 seria activităților 
experimentale dedicate elevilor. Pe parcursul 

a șase ședințe, elevii claselor a IX-a, a XI-a și a XII-a de 
la Colegiul Ana Aslan Timișoara, elevii claselor a IX-a de 
la Colegiul Național Coriolan Brediceanu Lugoj și elevii 
claselor a XII-a de la Colegiul Național Ioan Slavici din 
Satu Mare au efectuat experimente de chimie, biologie 
și transdisciplinare alături de studenții Departamentului 
Biologie-Chimie și sub îndrumarea cadrelor didactice.

ÎNTRE ȘTIINȚĂ ȘI MAGIE

Foto: Activități experimentale 

Foto: Participanți la programul de educație informală

Foto: Studenți ai Facultății de Matematică și Informatică

Pe data de 19 noiembrie, actuali 
și foști studenți ai Facultății 
de Matematică și Informatică 

au participat ca mentori la evenimentul 
„MegaDojo Timișoara 2016” considerat cel 
mai mare eveniment de educație informală 
în domeniul programării, dedicat copiilor 
și tinerilor, desfășurat vreodată într-o 
locație unică în România. Programul 
evenimentului, care a adunat peste 400 de 
copii și mai mult de 100 de mentori a inclus: 
ateliere de programare, workshop-uri, 
concursuri surpriză, prezentări de proiecte.

În acest an în cadrul Universității de 
Vest din Timișoara sunt organizate două 
Dojo-uri, unul în cadrul Facultății de 
Matematică și Informatică și unul organizat 
de Facultatea de Economie și Administrare 
a Afacerilor.

Cei interesați se pot înscrie folosind 
formularul de la: https://goo.gl/5LSRBz

MEGADOJO
TIMIȘOARA 2016

CULORILE TOAMNEI

Colecțiile realizate de studenții specializării Modă 
– Design vestimentar continuă să fie apreciate 
în evenimentele de profil. Astfel, în cadrul 

Festivalului de Modă Culorile Toamnei (1 noiembrie 2016), 
Marele premiu a fost acordat colecției Infinity realizată de 
Andreea Pleșa (anul 3) și accesorizată de Ioana Palicica 
(absolventă master 2016), iar colecția de grup Re-shape 
(coordonatori Andreea Palade Flondor și Cristina Lazăr) a 
obținut premiul 1 la secțiunea ținute de zi.

EXPOZIȚIA SPECIALIZĂRII MODĂ 
- DESIGN VESTIMENTAR

Evenimentul (1–11 noiembrie 2016) de la Galeria 
Primăriei Municipiului Timișoara a propus, ca de 
fiecare dată, să ne arate varietatea preocupărilor 

studenților și absolvenților săi și să permită publicului larg 
un contact direct cu vestimentațiile create. Coordonatori: 
Andreea Palade Flondor, Corina Mutu, Sandra Chira, 
Eugenia Riemschneider, Cristina Lazăr.

MODĂ, FOTOGRAFIE, EXPOZIȚII.
ACTIVITATE INTENSĂ LA FAD
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FOTOGRAFIA EXPERIMENT

Aula Bibliotecii Central Universitare Eugen 
Todoran din Timișoara a găzduit începând 
cu 10 noiembrie 2016 Expoziția Fotografia 

Experiment a studenților din cadrul specializării Foto-
video.

Lucrările expuse au reprezentat teme de licență, 
disertație sau semestru ale studenților participanți: Atila 
Gomboș, Costel Huțanu, Andrada Usvat, Kamis Rena, 
Albu Alina, Tanța Cristian, Cărăbeț Ovidiu, Merșa 
Caius, Mihaj Jonike, Crețu Cătălin și Zaharia Adrian. 
Coordonatori: Stelian Acea și Florin Ianăș.

Foto: Vernisajul expoziției

Foto: Lucrările au reprezentat temele de licență ale studenților

Foto: Afișul evenimentului

V FOR VINTAGE #17

Pentru a treia oară prezenți ca parteneri ai Târgului de design contemporan 
și cultură vintage V for Vintage #17, găzduit de Grand Hôtel du Boulevard 
București (12 – 13 noiembrie 2016), tinerii viitori designeri, studenți 

ai specializării Modă – Design vestimentar, au putut să-și prezinte creațiile direct 
consumatorului și astfel să le verifice inclusiv viabilitatea comercială.

Colecțiile SILD și DENMIX propun viziuni de amestec și îmbinare a unor stiluri, 
estetici și materiale aparent incompatibile, exprimând una dintre tendințele contemporane 
în ascensiune.
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În organizarea Facultății de Litere, Istorie 
şi Teologie din Timișoara (care, în 
această toamnă, sărbătorește 60 de ani 

de existență), a revistei de cultură „Almăjana” 
(Bozovici) și a Editurii Excelsior Art, joi, 10 
noiembrie 2016, de la ora 17, a avut loc, la Casa 
„Adam Müller Guttenbrunn” din Timișoara, 
manifestarea culturală Repere identitare ale 
spiritualității românești, prilejuită de lansarea a două 
cărți legate de dimensiunea sacralității: un studiu 
de geografie a religiilor, intitulat Rolul religiei în 
dinamica identitară a comunităților, de Lazăr Anton 
(doctor în geografie, profesor la Liceul Teoretic 
„Eftimie Murgu” din Bozovici), și Dorziana – o (re)
construcție a textului prin limbaj, de Florina-Maria 
Băcilă (lector doctor la Departamentul de studii 
românești al Facultății de Litere din Timișoara), care 
punctează câteva repere desprinse din semnificațiile 
generale ale operei lui Traian Dorz, un scriitor 
român contemporan mai puțin studiat, autor a mii 
de versuri de factură mistică, precum și a numeroase 
volume de memorii, eseuri șimeditații religioase. 
Pe lângă prezentarea celor două lucrări recent 
apărute, programul a inclus recitaluri de muzică și 
poezie inspirate de valorile spiritualității creștine. La 
eveniment au participat profesori, studenți, artiști, 
scriitori, teologi, publiciști, oameni de cultură din 
Banat și din țară.

REPERE IDENTITARE ALE 
SPIRITUALITĂȚII ROMÂNEȘTI
(MANIFESTARE CULTURALĂ): 
PREZENTARE ȘI LANSARE DE CĂRȚI: 
(ROLUL RELIGIEI ÎN DINAMICA 
IDENTITARĂ A COMUNITĂȚILOR, 
DE LAZĂR ANTON ȘI DORZIANA- 
O (RE)CONSTRUCȚIE A 
TEXTULUI PRIN LIMBAJ, DE 
FLORINA MARIA BĂCILĂ)

„PORTUL POPULAR ÎNAINTE ȘI DUPĂ ‘89. 
O ACTUALIZARE DE CONTEXTE”

Foto: Recital de muzică spirituală creștină

Foto: Coperta unuia dintre volumele lansate

În perioada 14 - 15 noiembrie 2016, Ulrike Ettinger, artist rezident în Berlin a 
susținut un workshop cu tema „Portul popular înainte și după ‘89. O actualizare 
de contexte”, adresat studenților anului 1 Master Design vestimentar - Design 

Textil care și-a propus să investigheze portul popular și moda folclorică în context 
contemporan. Studiile de caz și analizele contextuale inițiate în cadrul acestui workshop 
vor fi constitui premiza unor viitoare creații.

„BANAT FASHION” 

Proiectul „Banat Fashion” (21 noiembrie – 5 decembrie 2016), s-a bazat pe 
cercetarea și documentarea simbolurilor cusute - țesute de pe costumele 
populare din Serbia și România, în urma vizitelor la Muzee și la casele 

colecționarilor portului popular din ambele țări. 
Asemănările și deosebirile costumelor au dus la crearea și realizarea celor 

două colecții executate de studenții ambelor facultăți. La Biblioteca Județeană este 
expusă colecția studenților noștri care a fost coordonată de Florea Hariton, Eugenia 
Riemschneider și Sandra Suciu.

Proiectul realizat în baza parteneriatului dintre Facultatea Tehnică Mihajlo Pupin 
din Zrenjanin – Serbia, Facultatea de Arte și Design – UVT și Municipalitatea din 
Plandiste – Serbia, s-a bazat pe analiza oportunităților de inovare, cooperare și dezvoltare 
a IMM-urilor din zona transfrontalieră sârbă-română, inspirată din patrimoniul cultural 
al poporului sârb și român.
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CALENDAR EVENIMENTE

DATA
(Cronologic) DENUMIREA EVENIMENTULUI FACULTATEA LOCUL DE DESFĂȘURARE ORA

7.12

8.12

8.12

9-11.12

9-11.12

9.12

12.12

Prezentare de carte: Mircea Mihăieș, Ulysses, 732. Romanul romanului, Iași, 
Polirom, 2016. Prezintă: Prof. dr. Adriana Babeți și Conf. dr. Vasile Popovici

Litere, Istorie și Teologie

Litere, Istorie și Teologie

Litere, Istorie și Teologie
Centrul de Studii Romane 
(Universitatea Babeș-Bolyai), 
Direcția Județeană pentru Cultură Timiș,
Muzeul Național al Banatului 

Matematică și Informatică (în 
colaborare cu Microsoft și Avaelgo)

Matematică și Informatică

Arte și Design

Matematică și Informatică

Matematică și Informatică

Aula Magna

A01

Galeria Mansarda

Aula Magna

Aula Magna

Sala de ședințe
a Direcției Județene pentru Cultură Timiș  

Aula BCUT

Aula BCUT

17.00

18.00

11:00-19:00

9:00-10:00

10:15-12:30

11:00-12:00

16.30

09.12
(14.00-18.00)
10.12 
(10.00-17.00)
11.12 
(10.00-16.00)

5.12

Hour of Code 2016

Decernarea titlului de Doctor Honoris Causa academicianului Gheorghe Păun

În așteptarea lui Moș Crăciun - eveniment dedicat copiilor angajaților 

Workshop de epigrafie pentru studenții UVT: „Jocuri și inscripții. Oameni și zei” 

Conferință „Despre limitele informaticii” susținută de către acad. Gheorghe Păun

Sesiune festivă: „45 de ani de Informatică la UVT”

Crăciun în familia limbilor romanice
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