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În 2022, Ziua Culturii Naționale marchează 172 de ani 
de la nașterea lui Mihai Eminescu. Ca un omagiu adus 
poetului, Departamentul de Limbă, Literatură, istorie și 
Arte, prin Centrul de cercetări asupra imaginarului 
Imagines, a organizat luni, 17 ianuarie, în spațiul virtual 
(via Zoom) un eveniment dedicat acestuia.

Invitatul ediției din acest an a fost prof. univ. dr. Gh. Chivu 
(Universitatea din București), membru corespondent al 
Academiei Române. Domnia Sa este un reputat cercetător al 
vechiului scris românesc, având ca domenii majore de 
interes limba română în diacronie, precum și editarea 
științifică a textelor noastre vechi. Printre realizările de 
excepție, amintim editarea primei gramatici a limbii române 
scrise în latină și a celui dintâi dicționar original al limbii 
române, dar și editarea altor texte extrem de importante 
pentru cultura noastră veche: miscelaneul Codex 
Sturdzanus, Pravila lui Coresi, scrieri ale lui Ion Budai-
Deleanu sau G. Coșbuc, toate devenind lucrări de referință 

pentru filologia și lingvistica românească.
Prelegerea Domniei Sale, Eminescu și limba veche, a suscitat un interes ridicat, 
reflectat în eterogenitatea publicului: studenți de la toate specializările, elevi, 
profesori din învățământul preuniversitar, dar și profesori din alte centre universitare. 
Prof. univ. dr. Gh. Chivu a cucerit numeroșii participanți cu o expunere riguroasă, dar 
captivantă despre modul în care Eminescu a valorificat și integrat organic în țesătura 
limbii sale poetice, la toate nivelurile, numeroase și variate fapte de limbă veche. 
Domnul profesor Chivu a reușit astfel să ne ofere o imagine a lui Eminescu asumat ca 
model al unei conștiințe de cultură și de limbă.

Eminescu omagiat la UPIT, 
de Ziua Culturii Naționale

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

https://www.upitmedia.ro/eminescu-omagiat-la-upit-de-ziua-culturii-nationale/

ianuarie
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Universitatea din Pitești a încheiat un acord 
de parteneriat cu SC IP Automatic Design SRL

În data de 14.01.2022, UPIT a primit vizita reprezentantului companiei SC iP 
AUTOMATIC DESIGN SRL, domnul ing. Ion PĂTRAȘCU. Scopul vizitei a vizat 
dezvoltarea relațiilor dintre cele două instituții, precum și identificare 
a unor noi direcții de colaborare. Colaborarea domnului ing. Ion PĂTRAȘCU cu 
Universitatea din Pitești a început în urmă cu cinci ani, prin implicarea în diverse 
acțiuni în Departamentul de Fabricație și Management Industrial din cadrul 
Facultății de Mecanică și Tehnologie. De-a lungul acestor ani, activitatea 
domnului ing. PĂTRAȘCU a constat în:

Ÿ asigurarea locurilor de stagiu pentru studenți, la SC iP AUTOMATIC DESIGN 
SRL;

Ÿ rticiparea la Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești în calitate de membru al 
comisiei sau de președinte;

Ÿ participarea la susținerea proiectelor de diplomă de la programele TCM si IEI;
Ÿ prelegeri, de două ori pe an, susținute în fața studenților noștri pe diferite teme din 

industrie;
Ÿ în anul universitar 2019-2020 a avut mai multe intervenții în cadrul cursului de 

„Mașini-unelte” ca specialist din industrie ( anul 3 TCM si IEI);
Ÿ participarea la workshop-uri desfășurate de către Departamentul de Fabricație și 

Management Industrial.
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La discuțiile de astăzi au participat, din partea Universității din Pitești, dl. conf. dr. 
Adrian SĂMĂRESCU – Prorector pentru relația cu studenții, absolvenții și mediul 
socio-economic, dl. conf. dr. ing. Daniel-Constantin ANGHEL – Director al 
Centrului Suport pentru Învățământul Dual, dl. conf. dr. ing. Alin RIZEA – Decan al 
Facultății de Mecanică și Tehnologie și dna. conf. dr. ing. Monica IORDACHE – 
Director al Departamentului de Fabricație și Management Industrial;
Împreună cu invitatul, au fost abordate subiecte ce au vizat aspecte legate de:
Ÿ Intervenții asupra curriculei universitare;
Ÿ Stagii de practică și internship-uri pentru studenți;
Ÿ Abordarea unor proiecte de cercetare;
Ÿ Profesionalizarea cursurilor;
Ÿ Sprijinirea învățământului în sistem dual;
Ÿ Publicarea profilului companiei SC iP AUTOMATIC DESIGN SRL ÎN 

CATALOGUL ANGAJATORILOR DE TOP DIN REGIUNEA SUD-
MUNTENIA: 100 de companii pentru care ți-ai dori să lucrezi.

Ÿ Aderarea companiei SC iP AUTOMATIC DESIGN SRL la Consiliul Consultativ 
al Rectorului Universității din Pitești (CCR-UPIT).

Ÿ Climatul colegial în care s-a derulat vizita a făcut ca impresiile să fie unele 
favorabile, atât din partea invitatului cât și din partea gazdelor.

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

Întâlnire de lucru cu Richard DAZAT la FMT

Colaborarea ing. Richard DAZAT cu 
Facultatea de Mecanică și Tehnologie a 
început în urmă cu trei ani, prin implicarea într-
un voluntariat de formare în CAO a studenților 
de la programele de studii TCM si IEI din 
cadrul Departamentului de Fabricație și 
Management Industrial din cadrul FMT. 

                 Scopul întâlnirii l-a reprezentat lansarea unui proiect de formare inițială 
în CATIA V5 pentru studenții anilor I de la programele de licență din cadrul celor 
două departamente ale facultății.

https://www.upitmedia.ro/universitatea-din-pitesti-a-incheiat-un-acord-de-
parteneriat-cu-sc-ip-automatic-design-srl/
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Trebuie, de asemenea, menționat 
faptul că această colaborare se 
datorează Alianței Franceze din 
Pitești, care a făcut demersurile de 
mediere a primelor discuții care s-au 
purtat în vederea implicării domnului 
ing. Richard DAZAT în activitățile sus 
menționate. La discuțiil au participat, 
din partea FMT, conf. dr. ing. Alin 
RIZEA - Decanul facultății,  conf. dr. 
ing. Monica IORDACHE, Director- 
Departamen tul  de Fabricație și 
Management Industrial și dl. conf. dr. 
ing. Daniel-Constantin ANGHEL – 
Director al Centrului Suport pentru 

Învățământul Dual din Universitatea din 
Pitești.
Întâlnirea cu domnul ing. Richard 
DAZAT s-a desfășurat într-un climat 
colegial, ceea ce a permis abordarea 
deschisă a subiectelor legate de 
noțiunile de care au nevoie studenții 
facultății noastre în domeniul proiectării 
mecanice, de transferul de cunoștințe 
de la diverși specialiști către studenți cât 
și de modul de interacțiune dintre 
aceștia.Impresiile participanților la 

întâlnire au fost  favorabile!

Cei mai buni Jucători de Baschet 3x3, 
studenți la Universitatea din Pitești

Link video:

https://www.upitmedia.ro/intalnire-de-lucru-cu-richard-dazat-la-fmt-14-ianuarie-2022/

https://www.upitmedia.ro/cei-mai-buni-jucatori-de-baschet-3x3-studenti-la-upit/

februarie
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TRIALOGURI – UPIT 60
Retrospective & perspective

UPIT– reprezentată 
în conducerea Arhiepiscopiei Argeșului

Link video: 
https://www.upitmedia.ro/trialoguri-upit-60-retrospective-perspective/

Link video: 
https://www.upitmedia.ro/universitatea-din-pitesti-reprezentata-in-conducerea-arhiepiscopiei-argesului/
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CONFESIUNI CULTURALE – 
Obiceiuri de ieri și de azi 

UPIT alături de elevii 
Colegiului Naţional – Zinca Golescu, 
la concursul FIRST Tech Challenge

Link video: 
https://www.upitmedia.ro/confesiuni-culturale-obiceiuri-de-ieri-si-de-azi-11-feb-2022/

Link video: 
https://www.upitmedia.ro/upit-
alaturi-de-elevii-colegiului-
national-zinca-golescu-la-
concursul-first-tech-challenge/
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Nu rata șansa ta! 
Studenții pot vedea lumea prin Erasmus

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

Unul dintre motivele pentru care programul Erasmus + este atât de iubit de studenți 
este oportunitatea de a cunoaște diferite culturi. Petrecând o perioadă mai lungă de 
timp în orice țară, vă permite să învățați multe despre oameni și despre cultura de 
acolo. Indiferent dacă va fi prin limbă, istorie, muzică, artă, bucătărie sau toate 
combinate, aceste elemente vă vor ajuta să vă adaptați mai rapid la noul mediu și 
să vă simțiți confortabil.
Erasmus + oferă nu numai o șansă de a studia în străinătate, ci vă  permite să găsiți 
un stagiu sau o practică la o companie străină. Oricine va putea astfel să învețe 
cum să aplice cunoștințele teoretice primite la universitate în lumea profesională 
reală. Efectuarea unui stagiu în străinătate vă va oferi cu siguranță o idee despre 
lumea afacerilor și vă va ajuta să vă îmbunătățiți abilitățile profesionale!
Programul îți permite timp de unul sau două semestre să mergiși să studiezi la o 
altă universitate, într-o țară europeană. Primești susținere financiară parțială, 
grantul ERASMUS reușind să acopere parțial cheltuielile lunare din țara de studiu.

Acesta este unul dintre cele mai 
populare mesaje Erasmus și conține 
mult adevăr! Dar să descoperim 
împreună cum poți învăța și cum poți 
călători în același timp! Nu e magie, nu e 
mașina viitorului este  Programul 
european de schimb de studenți 
“Erasmus +”, mai mult decât un program 
educațional – unul cu adevărat de 
schimb cultural. Această aventură 
emoțională te va învăța mult mai mult 
decât orice altceva!

https://www.upitmedia.ro/nu-rata-sansa-ta-studentii-pot-vedea-lumea-prin-erasmus/
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Trei studenți de la Universitatea din Pitești fac 
parte din delegația Română de la Olimpiada, de 
la Beijing. Mihai Pacioianu și Tentea Mihai 
studenți la Master Performanță în Sport si 
kinetoterapeutul delegației, Ionuț Pița student la 
Educație Fizica și Sport. Pregătirea și 
performanța academică a condus la calificarea 
sportivilor, la cea mai importantă competiție pe 
plan internațional.

A apărut Numărul 7 al Revistei MATINF, publicație pentru 
elevii, studenții și profesorii pasionați de matematică/ 
informatică, editată de Departamentul MATEMATICĂ-
INFORMATICĂ al Universității din Pitești UPIT. 

Mulțumim colaboratorilor revistei, Colectivului de redacție și 
sponsorilor Roweb Development și OSF Global Services.

Studenți UPIT la Jocurile Olimpice

https://www.upitmedia.ro/studentii-upit-la-jocurile-olimpice-de-la-beijing/

http://matinf.upit.ro/?fbclid=IwAR0JYh9lRm_n-sXQqi_
0KM85m_u8kyU5831CPDQr3mvNjjdmAwbyEvbc9JY
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Singurul participant român în spectacolul inaugurării JO Beijing

Sorin-Dumitru Enea, profesor la Beijing International Studies University, 
unde predă limba română, venind de la Universitatea din Pitești a reușit 
performanța să fie singurul participant din țara noastră la spectacolul 
inaugurării Jocurilor Olimpice de la Beijing. Aflat de cinci ani în China, 
Sorin-Dumitru Enea a trăit unul dintre cele mai importante evenimente din 
viața sa, fiind cu atât ma  deosebit cu cât a fost singurul român (originar din 

i

județul Vâlcea), între cei 20 de străini selectați să ia parte la fabuloasa 
ceremonie.

Potrivit unei declarații apărute în 
Curierul Național, dascălul a 
precizat: „A fost un eveniment 
extraordinar, emoționant, o șansă 
unică în viață de care sunt mândru 
ca român. În urmă cu două luni am 
fost întrebat dacă doresc să 
particip la selecție și nu am 
răspuns, inițial. Mă gândeam la 
procedurile anti-pandemice care 
putea fi implicate. Dar, la al doilea 
apel, am răspuns: DA!, gândindu-
mă la faptul că voi avea o ocazie 
unică în viață să fiu în mijlocul unui eveniment mondial, în fața liderilor politici și 
sportivi de talie mondială.”
Momentul la care a participat Sorin-Dumitru Enea a deschis practic spectacolul 
JO Beijing 2022, numărându-se printre cei 76 de participanți care au mers în 
același pas transmițând mesajul principal al competiției. În publicația Curierul 
Național sunt prezentate impresiile profesorului titular la UPIT:

Profesor de la UPIT – 
singurul participant român în spectacolul 

inaugurării JO Beijing
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https://www.upitmedia.ro/un-profesor-de-la-upit-sorin-dumitru-enea/

„Rolul nostru a fost acela de a 
reprezenta întreaga lume și de a aduce 
un omagiu hărniciei oamenilor, cu 
spe ran ța  unu i  v i i t o r  ma i  bun , 
împărtășit. Pentru asta ne-am pregătit 
intens în ultimele săptămâni, având în 
vedere că noi nu cunoșteam decât 
momentul de dinaintea noastră, și cel 
de după. Totul a fost stabilit și derulat în 
condiții de confidențialitate asumate 
juridic, pentru a se păstra surpriza 
evenimentului. Echipa din care am 
făcut parte trebuia să se coordoneze în 
program și să reușească să se 
sincronizeze, pășind pe structura 
impresionantă care a format uriașul 

ecran de câteva de mii de metri pătrați”.
Sorin-Dumitru Enea a concluzionat: 
„Cred că perioada aceasta mă ajută să 
înțeleg mai bine nu doar evenimentul, 
dar mai ales că am participat la un 
asemenea eveniment. Îmi doream să 
particip, măcar în calitate de spectator, 
la un eveniment sportiv de nivel 
mondial. Iată că visul meu s-a împlinit 
mai mult decât speram, am fost nu în 
tribune, ci în fața celor din tribune, unul 
dintre cei care au salutat lumea și de 
acolo, din teren, am salutat și România, 
de unde am primit reacții frumoase din 
partea familiei, prietenilor și colegilor de 
la Universitatea din Pitești.”

Sporturile de iarnă la UPIT  
Invitat: Conf. Univ. Dr. Daniel Roșu

Link video:
https://www.upitmedia.ro/sporturile-de-iarna-la-upit-invitat-conf-univ-dr-daniel-rosu/
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Acum, când pacea și democrația sunt profund afectate de războiul în desfășurare 
în Ucraina, noi, universitățile partenere ale Consorțiului Universitar ACADEMICA 
PLUS, ne declarăm susținerea pentru încetarea imediata a ostilităților precum și 
îngrijorarea pentru soarta tuturor celor afectați. Suntem gata pentru a contribui la 
eforturile de întrajutorare a celor năpăstuiți de acest război ce nu trebuia să se 
întâmple în plin secol XXI. Ne-am pus la dispoziția guvernului român cu toate 
resursele umane și logistice cu care putem contribui. Sperăm că toată această 
groaznică perturbare a normalității vieții poporului ucrainean se va termina curând.

În numele ACADEMICA PLUS, Dumitru CHIRLEȘAN, Rector al UPIT, 
Președinte al Consorțiului ACADEMICA PLUS

UPIT alături de victimele 
din Ucraina

Fundația Universitară Pitești, prin Corpul voluntarilor 
UPIT, demarează campania umanitară „Împreună 
pentru Ucraina!”.

Pentru colecta de alimente neperisabile, articole de 
vestimentație, produse de igienă personală etc. 
punem la dispoziție locația „Academica”, Str. Târgul 
din Vale, nr.1. (lângă Rectorat), începând cu data  de 1 
Martie 2022, zilnic, în intervalul orar 10-15:00.

Pentru donații în LEI sau EURO folosiți conturile BCR 
de mai jos:
Cont LEI – RO32RNCB0022047238260001
Cont EURO – RO75RNCB0022047238260003

Titular cont: Fundația Universitară Pitești, 
cu specificația „Împreună pentru Ucraina!”.

ÎMPREUNĂ PENTRU

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI
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Studenții specializării Horticultură au participat, 
în cadrul Clubului de Botanică al Facultății de 
Științe, Educație fizică și Informatică la 
real izarea mărț ișoarelor,  ca s imbolur i 
reprezentative pentru cultura noastră populară. 
Cu îndemânare și originalitate au modelat și 
armonizat materiale vegetale și animale 
conservate (fructe, semințe, frunze, flori, scoici, 
lemn, scoarță de copac etc.), hârtie, pastă 
modelatoare, accesorii speciale. În acest mod, 
studenții, pe lângă faptul că se apropie mai mult 
de natură, își dezvoltă abilitățile practice, 
capacitatea creativă și gustul pentru frumos, 
tehnicile moderne și multitudinea materiilor 
prime oferindu-le multiple posibilități de 
interpretare a tradiționalelor mărțișoare.
Această activitate s-a realizat sub îndrumarea 
cadrelor didactice cu specializarea botanică, 
Lector univ. dr. Mihaela Oprea și lector univ. dr. 
Monica Neblea.

Mărțișoare realizate de 
studenții de la Horticultură – UPIT

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

https://www.upitmedia.ro/martisoare-realizate-de-studentii-de-la-horticultura-upit/

martie
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Simbolul vieții culturale a municipiului 
Pitești, festivalul „Simfonia Lalelelor” 
revine, în acest an, într-o ediție inedită, 
organizată în mijlocul naturii, în Parcul 
Lunca Argeșului, unde au fost plantați, 
pentru bucuria localnicilor și a turiștilor, 
aproximativ 60 de mii de bulbi de lalea. 
Vedeta ediției din acest an este laleaua 
ce poartă numele orașului nostru: Tulipa 
Pitești!
Spectacolul de culoare și frumusețe 
generat de sărbătoarea florilor cuprinde 
manifestări diverse, unele cu tradiție, 
precum expoziția și târgul de flori, dar și 
atracții noi, pentru toate vârstele: 
evenimente culturale – conferințe, 
lansări de carte etc. – și de divertisment, 
zonă de food și de picnic, dar și 
spectacole în aer liber.

Cea de-a 45-a ediție a expoziției dendro-floricole „Simfonia Lalelelor” va pune în 
valoare măiestria și originalitatea creațiilor artiștilor florali care vor participa la 
evenimentul organizat în Parcul Lunca Argeșului, timp de trei zile, în perioada 15 – 
17 aprilie 2022.
Tematica expoziției din acest an va fi „Bloom of Hope / Înflorirea speranței”, iar, în 
cadrul acesteia, vizitatorii vor putea admira aranjamente florale, plante ornamentale 
la ghiveci, material dendro-floricol, accesorii decorative, mobilier urban pentru 
parcuri şi grădini, literatură de specialitate şi noutăţi în domeniu – și vor avea 
posibilitatea de a-și achiziționa produse pentru casă şi grădină, din târgul de flori.

În premieră, Universitatea din Pitești 
este parteneră la Simfonia Lalelelor 

Ediția 45   15 – 17 aprilie 2022 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

13



UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

Iubitorii de frumos, de artă și horticultură, dar și de mișcare în aer liber și socializare 
sunt așteptați la cel mai frumos festival pe care Orașul Lalelelor îl oferă piteștenilor 
și oaspeților din țară și de peste hotare: Simfonia Lalelelor, ediția 45! Pentru că este 
o sărbătoare a întregului oraș, florile vor putea fi admirate în parcurile și spațiile 
verzi din toate zonele municipiului, anul acesta fiind plantați aproximativ 160 de mii 
de bulbi de lalea, alături de alte flori de sezon!
Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Pitești și de Consiliul Local 
Pitești, prin Salpitflor, SPEP, ADP, Centrul Cultural Pitești și Filarmonica Pitești, în 
parteneriat cu Universitatea din Pitești – Facultatea de Științe, specializările 
Horticultură și Biologie – și cu Inspectoratul Școlar Județean Argeș.

Link video: https://www.upitmedia.ro/upit-simfonia-lalelelor-2022/
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„Stele în lumina dimineții” – 
spectacol de nota 10 organizat de 

studenții de la actorie ai UPIT

Vineri seara ropot de aplauze la Teatrul 
Alexandru Davila din Pitești. Studenții 
U P I T  d in  anul  a l  I I I - lea  de  la 
specializarea Actorie au pus în scenă 
celebra piesă a autorului rus Alexandr 
Galin, “Stele în lumina dimineții”. 
Emoțiile s-au simțit extrem de puternic, 
în primul rând pentru că reprezentarea 
scenică a însemnat o parte din nota de 
la examenul de licență. Apoi, a fost 
starea în care s-au transpus actorii 
pentru a le trezi spectatorilor acele 
emoții care să-i facă să creadă cu 
adevărat că vin din urmă generații 
puternice, extrem de talentate.
De la agonie la extaz i-au plimbat tinerii 
actori pe cei prezenți la spectacol. De la 
povești de viață tragice, în care tinere 
sunt abandonate de familie, abuzate, 
lovite, se mai confruntă și cu iubirea 

imposibilă, cu trădarea, moartea sau 
suicidul, până la dispute social-politice 
care impun modele comportamentale, 
etichete sociale, în spatele cărora se află 
ipocrizia purității naționale. N-a lipsit nici 
umorul, de fiecare dată de substanță, 
căci în spatele lui se afla adevărul crud al 
lumii manipulate de minciuna tacită a 
unor dictatori vanitoși.
Spectatorii s-au emoționat, au trăit alături 
de actori fiecare moment, fiecare 
dispută, fiind transpuși în mod real în 
centrul poveștii. Apoi au râs și au reușit 
să facă haz de necaz odată cu 
personajele piesei, uneori suficient de 
ironice pentru a-și ascunde marile 
suferințe ale trecutului. A fost o seară de 
excepție care a scos la suprafață munca 
asiduă a unor tineri care au în față o 
carieră de succes în arta teatrală.
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Gabriela Roșu, Liliana Ilina, Rafaela 
Preda, Alexandra Bulucea, Alina 
Georgia, Nick Ungureanu, Hatice 
Yazbahar, Luis Picui sunt cei 8 actori 
care au făcut senzație la Teatrul 
Alexandru Davila din Pitești. Cei 
prezenți au simțit cu adevărat efortul 
muncii lor. Emoțiile și le-au arătat abia 
după, la finalul piesei, atunci când 
publicul s-a ridicat în picioare pentru a-
I aplauda.
În spatele unui rezultat atât de bun a 
stat însă o întreagă echipă de 
profesioniști, oameni cu cariere de ani 
de zile, care i-au îndrumat pe tineri și 
au adaptat modul de lucru în funcție de 
personalitatea fiecăruia.
Coordonatorul anului al III-lea, cel 
care i-a avut în vizor în de-aproape pe 
studenți, profesorul universitar doctor 
Adrian Titieni, a avut la fel de multe 
emoții ca și tinerii actori. Fiind cel care 
i -a coordonat în reprezentarea 
scenică a piesei lui Galin, profesorul 
Titieni a analizat fiecare moment al 
piesei, a notat constat performanțele 
și a trăit fiecare clipă alături de ei.
Regia artistică a foat realizată de 
profesorul universitar dr. habil . 
Bogdan Cioabă, iar scenografia de 
Cristina Ciucu. A fost așadar o muncă 
de echipă, colectivă, pentru a scoate 
în fața publicului tot ce e mai bun. 
Piesa în s ine are o substanță 
profundă, personajele sunt greu de 
pătruns în esența lor, motiv pentru 

care repetițiile au fost la ordinea zilei 
înainte de spectacolul efectiv.
Acțiunea piesei se desfășoară în timpul 
Olimpiadei de la Moscova, când 
femeile de moravuri ușoare din capitala 
URSS-ului au fost gonite din oraș 
pentru a nu păta imaginea națională. 
Astfel, în aceeași cameră mică și 
mizeră se întâlnesc Lora, Anna și 
Maria. Prima dintre acestea este o 
tânără care speră să fugă din viața 
depravată pe care a dus-o până în acel 
moment și încearcă să se apropie de 
Alexandr, un pacient internat într-un 
spital de boli mintale. Anna este o 
tânăra care încearcă pe cât posibil să 
mențină echilibrul situației, este un 
personaj care oscilează între umor și 
tragedie din cauza viciului pe care-l are: 
alcoolul. Maria este o fată inocentă, 
îndrăgostită de Nikolai, milițian de 
meserie, fiul Valentinei, responsabila 
de comportamentul fetelor pe perioada 
Olimpiadei. Mai este și Klara, cea care 
va încerca să o întoarcă pe Lora în viața 
mizeră pe care a dus-o până în acel 
moment. În locul ei se va duce însă 
Maria, iar sfârșitul va fi unul tragic atât 
pentru ea, cât și pentru iubitul ei milițian 
care va alege să se sinucidă după 
pierderea iubitei.

Delia Mușetescu, studentă, anul III,  
Română-Franceză

Link video: https://www.upitmedia.ro/stele-in-lumina
-diminetii-examen-practic-de-nota-10-18-martie-2022/
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Conferința internațională 
introducere în psihanaliza lacaniană: 
concepte, etică și clinică diferențială

În zilele de 1 și 2 aprilie, la Universitatea din Pitești, Fundația Universitară organizează 
CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ „Introducere în psihanaliza lacaniană: concepte, 
etică și clinică diferențială”. Deschiderea va fi marcată de intervențiile dlui 
conf.univ.dr.ing. Dumitru CHIRLEȘAN, rectorul Universității și dlui prof.univ.dr. 
Gheorghe BARBU, Președintele Fundației Universitare Pitești.
Vor conferenția:
Ÿ prof. univ. dr. Radu ȚURCANU – Membru fondator al F.C.L. România (Forumul 

Câmpulul Lacanian)
Ÿ prof. univ. dr. Mario BINASCO – Profesor Emerit de Psihopatologia legăturilor 

familiale la Universitatea Pontificia Lateranense din Roma-Vatican
Ÿ prof. univ. dr. Virgil CIOMOŞ – Profesor dr. abilit. în Filosofie, Universitatea 

„Babeş Bolyai” Cluj Napoca, director al DCSU, Filiala Cluj a Academiel Române
Ÿ dr. Delia NAN – Membră fondatoare a F.C.L România, membră EPFCL Paris
Ÿ dr. Mihaela DUȚESCU – Membră Forum Psihanalitic Lacanian Italia- F.P.L. şi 

membră Forum România F.C.L.
De ce psihanaliză? Bulversările epocii în care trăim ne afectează pe fiecare în parte: 
pandemie, violențe colective, exil, lupte religioase, rasism etc.;
Suntem supuşi presiunii generate de noile realități: culturi diverse, neuroștiințe, 
tehnologii;  Dorim să aducem prin prelegerile specialiştilor şi cazurile clinice prezentate 
o mai bună înţelegere a psihanalizei actuale, variantă a metodei psiho-dinamice, pentru 
a demonstra utilitatea ei în clinica cu adulți şi copii.

FUNDAȚIA UNIVERSITARĂ 
PITEȘTI

Universitatea din Pitești

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI
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În cadrul parteneriatului existent între Departamentul de Fabricaţie şi Management 
Industrial şi compania iPAD se organizează cursul facultativ Desen tehnic 
industrial pentru studenţii programelor de licenţă Tehnologia Construcţiilor de 
Maşini şi Inginerie Economică Industrială.
Cursul este susţinut de ing. Pătraşcu Ion, manager general iPAD SA şi se va 
desfăşura în perioada 30.03-26.05 2022, în fiecare zi de miercuri începând cu ora 
16, sala T301.
Prin acest curs se urmăreşte dezvoltarea competenţelor studenţilor în ceea ce 
priveşte elaborarea de proiecte profesionale specifice ingineriei industriale şi 
asocierea acestora cu reprezentări grafice-desen tehnic.

În cadrul mobilității Erasmus, prof.univ.dr habil. Adriana-Gabriela Plaiasu de la 
Departamentul de Fabricație si Management Industrial și conf.univ.dr. Mihai 
Oproescu de la Departamentul de Electronică, Calculatoare și Inginerie electrică 
au vizitat Universitatea Angers din Franța, la invitația dnei. prof.habil. Mihaela 
Girtan, Departamentul de Fizică al universității gazdă.
Mobilitatea a avut ca scop dezvoltarea colaborării în domeniul cercetării privind 
elaborarea, caracterizarea materialelor și a creșterii eficienței energetice a 
celulelor solare. Temele de cercetare propuse în cadrul parteneriatului au vizat 
domenii de interes pentru mediul academic și socio-economic, în contextul crizei 
actuale de resurse energetice.

Departamentul de fabricaţie şi management 
industrial parteneriat cu societatea Ipad

UPIT în vizită 
la Universitatea Angers din Franța

https://www.upitmedia.ro/departamentul-de-fabricatie-si-management-industrial-din-cadrul-facultatii-de-mecanica-si-tehnologie-dezvolta-parteneriatul-cu-societatea-ipad/

https://www.upitmedia.ro/departamentul-de-electronica-calculatoare-si-inginerie-
electrica-upit-au-vizitat-universitatea-angers-din-franta/
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• Situaţia financiară pe surse de finanţare şi tipuri de cheltuieli
• Situația programelor de studii pentru ciclurile de licenţă, master, doctorat
• Activitatea Colegiului Terțiar Nonuniversitar
• Situația personalului universității
• Rezultatele activității de cercetare științifică și de informatizare
• Managementul calității și controlul intern managerial
• Etica universitară și a activităților de cercetare științifică
• Situația posturilor vacante
• Inserția profesională a absolvenților universității din promoțiile precedente.
• Evenimente și facilități pentru studenți
• Direcția Generală Administrativă
• Activitățile de formare continuă din cadrul Universității din Pitești
• Activitatea pe plan internațional a Universității din Pitești

Senatul universitar este cel mai înalt for de decizie şi deliberare la nivelul 
Universităţii din Piteşti. Competenţele Senatului se referă la toate aspectele vieţii 
academice din universitate referitoare la strategia de îndeplinire a misiunii şi 
obiectivelor acesteia şi asigură reprezentativitatea comunităţii universitare.

Pentru mai multe detalii: https://www.upitmedia.ro/raportul-anual-al-rectorului-upit-prezentat-
in-senat/

În fiecare an, Rectorul Dumitru 
CHIRLEȘAN prezintă Senatului UPIT 
un raport privind starea universității. 
În această săptămână Rectorul a 
prezentat Raportul pentru anul 2021. 
Documentul a reliefat activitatea 
s t r u c t u r i l o r  a c a d e m i c e  ș i 
administrative în XIII capitole:

Raportul anual al rectorului UPIT
 prezentat în senat

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

aprilie
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Tristan și Isolda a fost săptămâna 
aceasta subiectul  de analiză al 
Departamentului de Limbă, Literatură, 
Istorie și Arte al Upit. Atelierul Cartea și 
F i lmul ,  organizat  de  profesor i i 
coordonatori prof.univ.dr.habil. Diana 
Lefter, prof.univ.dr.habil Bogdan Cioabă 
și lect.univ.dr. Lavinia Geambei, a 
reprezentat o provocare, în adevăratul 
sens al cuvântului, pentru studenții 
prezenți  în  egală măsură de la 
specializările Actorie și Litere.
Tristan și Isolda  se integrează în seria 
romanelor cavalerești ale secolului al XII-
lea și a rămas în memoria colectivă drept 
cea mai frumoasă poveste de dragoste a 
timpurilor, inspirând tot de pe atunci 
idilele multor îndrăgostiți. Cu alte cuvinte, 
a devenit un fel de ideal pentru 
manifestarea sentimentelor, un ideal al 
curajului, al compromisurilor și al 
comportamentului, pentru ceea ce 
înseamnă demnitatea și onoarea 
curtenească. Provocarea majoră a 
studenților prezenți la acest atelier a 

însemnat găsirea diferențelor și a 
asemănărilor dintre carte și film, varianta 
propusă de profesorii organizatori fiind 
producția regizată de Kevin Reynolds. Au 
fost emoții mari în sala în care s-a 
organizat atelierul și nu avea cum să nu fie 
așa. Povestea de dragoste imposibilă 
dintre Tristan și Isolda provoacă vibrații 
puternice în sufletele cititorilor, iar în acest 
context, în sufletele privitorilor. Împlinirea 
iubirii lor este greu de realizat, întrucât 
Isolda este promisă regelui Marc, al cărui 
slujitor credincios era chiar Tristan. Tinerii 
ajung însă să se îndrăgostească din 
cauza unei poțiuni pe care o beau fără să 
știe și astfel își duc mai departe povestea, 
departe de ochii regelui și al curtenilor, 
până când sunt prinși. Deși fac sacrificii 
greu de imaginat vremurilor noastre, 
finalul nu este unul care să le împlinească 
eforturile. Mor amândoi, legenda spune că 
de durere și de dor. Ba chiar și după 
moarte simbol al iubirii lor rămâne 
trandafirul care se împreunează deasupra 
mormintelor lor.

Atelierul Cartea și Filmul 
– Tristan și Isolda în două perspective 

diferite, aceeași provocare

Când două arte sunt îmbinate nu are 
cum să nu iasă ceva extraordinar. Dacă 
în ambele obiectul de lucru are la bază o 
capodoperă  un i ve rsa lă  ca re  a 
impresionat lumea din cele mai vechi 
timpuri și până în prezent, rezultatul 
este cu atât mai fascinant.

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI
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Au fost emoții mari în sala în care s-a 
organizat atelierul și nu avea cum să 
nu fie așa. Povestea de dragoste 
imposibilă dintre Tristan și Isolda 
provoacă vibrații puternice în sufletele 
cititorilor, iar în acest context, în 
sufletele privitorilor. Împlinirea iubirii 
lor este greu de realizat, întrucât Isolda 
este promisă regelui Marc, al cărui 
slujitor credincios era chiar Tristan.                         
Tinerii ajung să se  îndrăgostească din 
cauza unei poțiuni pe care o beau fără 
să știe și astfel își duc mai departe 
povestea, departe de ochii regelui și al 
curtenilor, până când sunt prinși. Deși 
fac sacr ific i i  greu de imaginat 
vremurilor noastre, finalul nu este unul 
care să le împlinească eforturile. Mor 
amândoi, legenda spune că de durere 
și de dor. Ba chiar și după moarte 
simbol al iubirii lor rămâne trandafirul 
care se împreunează deasupra 
mormintelor lor.
Cu toate acestea, studenții au găsit 
destul de repede atât asemănările, cât 
și deosebirile dintre cele două creații. 
Exercițiul a fost de bun augur pentru 
a m b e l e  s p e c i a l i z ă r i :  a n a l i z ă 
contrastivă pentru cei de la Litere și 
critică actoricească evident, pentru 
studenții de la Actorie. Drept urmare, la 
finalul vizionării studenții și-au dat cu 
părerea despre film, în special despre 
scene le  adap ta te  de  reg i zo r, 
concluzionând în felul următor: tot 

cartea și tot cititul ajută la formarea unei 
opinii pertinente despre modul de viață 
și stilul preferat de literatura Evului 
Mediu, ca să nu mai vorbim despre 
dezvoltarea imaginației și exploatarea 
sensibilității. Cu toate acestea, filmul 
poate fixa mai bine anumite informații, 
oferă imagini clare și bine definite ale 
acțiunii.
Studenții Departamentului de Limbă, 
Literatură, Istorie și Arte s-au bucurat 
de participarea la acest eveniment, au 
îmbinat utilul cu plăcutul, arătându-se 
încântați de astfel de activități. De altfel, 
este o motivare în plus pentru a citi mai 
mult și pentru a afla informații noi într-un 
cadru poate mai puțin formal decât în 
clasica sală de curs. Pentru unii dintre 
studenți a fost primul atelier de acest tip 
la care au participat, iar acest lucru s-a 
întâmplat din cauza pandemiei care ne-
a ținut departe unii de alții vreme de doi 
ani. Vestea bună este că vor mai avea 
ocazia în perioada următoare, atelierul 
Cartea și Filmul va continua cu titluri de 
mare interes care să provoace, să 
stârnească interesul și să adune 
participanți în număr cât mai mare la un 
eveniment cultural foarte drag în egală 
măsură studenților și profesorilor. 

Articol realizat de Delia Mușetescu, 
studentă la Facultatea de Litere, 
Română-Franceză

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

https://www.upitmedia.ro/atelierul-cartea-si-filmul-tristan-si-isolda-in-doua-perspective-diferite-aceeasi-provocare/
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Reuniunea miniștrilor educației din 
statele membre ale Uniunii Europene

Reuniunea miniștrilor educației 
din statele membre ale Uniunii 
Europene (Luxembourg, 5 aprilie 
2022)Ministrul Educației, Sorin 
Mihai Cîmpeanu, a participat 
marți, 5 aprilie, la reuniunea 
Consiliului Educație, organizată 
la Luxembourg.

Pe agenda evenimentului au figurat teme precum investiții eficiente, eficace și 
echitabile în educație, gestionarea crizelor în Spațiul european al educației și 
finanțarea universităților europene.În cadrul dezbaterii publice pe tema gestionării 
crizelor în Spațiul european al educației, ministrul Educației a subliniat că 
„România a avut o reacție rapidă de adaptare a cadrului legal și a reglementarilor 
specifice pentru a putea permite un sprijin eficient acordat copiilor și tinerilor 
ucraineni care au nevoie nu numai de susținere din perspectiva educației, dar și 
de suport pentru a genera un sentiment de echilibru și normalitate, atât cât este 
posibil”. Ministrul român al Educației a mai precizat că „în perioada următoare este 
nevoie de un efort susținut pentru trecerea de la un răspuns umanitar de urgență, 
în care am asigurat accesul la educație, la dezvoltarea unor servicii de calitate 
pentru protecția efectivă a refugiaților, beneficiari de protecție temporară. În acest 
sens, Guvernul României a creat un Task Force cu șase grupuri de lucru, dintre 
care unul pentru educație, ce reunește toți actorii cu activitate relevantă în 
domeniu, inclusiv reprezentanți ai societății civile și ai organismelor 
internaționale. La nivel județean sunt operaționale comisiile care se ocupă de 
gestionarea problemelor refugiaților ce doresc sa continue educația pe curriculum 
românesc, dar și a celor care doresc să rămână pe curriculumul ucrainean.

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI
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Min iș t r i i  Educaț ie i  au  adopta t 
următoarele documente:• Concluziile 
Consiliului privind îmbunătățirea 
mobilității europene a profesorilor și 
formatorilor în timpul formării lor inițiale 
și continue. Documentul subliniază 
rolul mobilității cadrelor didactice în 
crearea unui Spațiu european al 
educației ambițios, bazat pe profesori 
și formatori competenți și motivați și 
propune creșterea ratei de participare 
a profesorilor la mobilitățile europene, 
văzută ca un element-cheie în 
construirea încrederii între statele 
membre cu privire la propriile sisteme 
de educație și formare.• Concluziile 
Consiliului referitoare la strategia 
europeană privind consolidarea 
poziției instituțiilor de învățământ 
superior pentru viitorul Europei. Noile 
provocări demografice și climatice, 
precum și globalizarea au readus în 
discuție rolul instituțiilor de învățământ 
superior în construirea viitorului 
Europei. În acest context, statele 
membre au agreat  o abordare 
strategică europeană în vederea 
consolidării rețelelor de universități 
europene existente și promovarea 
etapizată a unor noi rețele. Astfel, va fi 
urmărită îndeplinirea a patru obiective-
cheie: – consolidarea dimensiunii 
eu ropene  ș i  a  s i ne rg ie i  î n t r e 

învățământul superior și cercetare; – 
promovarea rolului global al Europei;- 
consolidarea redresării Europei și a 
răspunsului la tranzițiile digitală și 
ecologică;- aprofundarea sentimentului 
de apartenență europeană și a valorilor 
comune.• Recomandarea Consiliului 
privind construirea de punți pentru o 
cooperare europeană eficientă în 
învățământul superior.Prin această 
inițiativă se va consolida cooperarea 
t ransnaț ională a inst i tu ț i i lor  de 
învățământ superior la un nivel mai 
profund, durabil și eficient. Comisia 
Europeană și statele membre, printr-un 
proces de co-creare, vor dezvolta 
condiții favorabile și noi instrumente 
c a r e  s ă  s t i m u l e z e  s e c t o r u l 
învățământului superior în toată Europa 
ș i  să  fac i l i t eze  cooperarea .De 
asemenea, la propunerea Președinției 
F ranceze  a  Cons i l iu lu i  Un iun i i 
Europene, a fost adoptată Declarația 
pentru o viziune comună asupra 
invest i ț i i lor  eficiente,  eficace ș i 
echitabile în educație, prilej cu care 
m i n i s t r u l  e d u c a ț i e i  a  r e i t e r a t 
angajamentul României de a realiza 
prin Programul Național de Redresare 
și Reziliență investiții în valoare de 3,6 
miliarde de euro pentru sistemul de 
educație și formare.

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

Sursă: https://www.facebook.com/SorinMCimpeanu
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Universitatea din Pitești încheie un nou 
parteneriat cu GEFCO ROMÂNIA

Doamna Director MIDVICHI a susținut o prezentare a companiei, oferind stagii de 
practică, cu potențial de angajare în domeniul transportului și logisticii 
internaționale. 
La discuții au participat, din partea Universității din Pitești, conf. univ.dr. Adrian 
SĂMĂRESCU – Prorector pentru relația cu studenții, absolvenții și mediul socio-
economic, conf. dr. ing. Daniel-Constantin ANGHEL – Director al Centrului Suport 
pentru Învățământul Dual, conf. dr. ing. Alin RIZEA – Decan al Facultății de 
Mecanică și Tehnologie, conf. dr. ing. Monica IORDACHE – Director al 
Departamentului de Fabricație și Management Industrial, conf. dr. Carmen 
SECARĂ și ș.l. dr. ing. Gina SICOE.
GEFCO este o companie multinațională de sorginte franceza, cu o istorie de 70 de 
ani în cadrul grupului Peugeot-Citroen (Stellantis),  11.500 de angajați la nivel 
mondial și subsidiare pe toate continentele.
În Argeș, GEFCO este prezentă la Mioveni prin divizia sa de logistica a vehiculelor 
finite.
Acest demers se înscrie în revitalizarea strategiei de colaborare între mediul socio-
economic și cel universitar, în beneficiul ambelor părți,  cu scopul de a valorifica 
oportunități profesionale, educative și de expunere în mediul academic.

Î n  d a t a  d e  6  a p r i l i e  2 0 2 2 , 
Universitatea din PITEȘTI a primit 
vizita Directorului FVL GEFCO 
ROMÂNIA, Daniela MIDVICHI. 
Scopul vizitei a avut în  vedere 
dezvoltarea relațiilor dintre cele 
d o u ă  i n s t i t u ț i i ,  p r e c u m  ș i 
identificarea unor noi direcții de 
colaborare. 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

https://www.upitmedia.ro/universitatea-din-pitesti-incheie-un-nou-parteneriat-cu-gefco-romania/
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Consiliul Rectorilor din România a cerut 
consolidarea autonomiei universităților din țară

De asemenea, în aceeași ședință s-a 
pus în dezbatere dorința universităților 
de a-și câștiga mai multe drepturi care 
să le întărească autonomia financiară. 
Acest lucru ar putea duce chiar la 
creșterea burselor pentru studenți și 
încurajarea acestora să participe la mai 
multe activități didactice. Totodată, s-a 
pus în discuție situația studenților 
ucraineni, pentru care se dorește 
crearea premiselor favorabile pentru 
integrarea lor completă în colectivitățile 
române și în sistemul de învățământ 
super ior.  Acestea  fi ind  spuse, 
principalele direcții abordate și susținute 
de Consiliul Rectorilor au fost făcute 
publice pe site-ul edupedu.ro, toate 
având confirmarea președintelui 
interimar al CNR, Dan Cașcaval, 
rectorul Universității Tehnice „Gheorghe 
Asachi” din Iași:
CNR susține elaborarea unei noi Legi a 

Învățământului Superior, pe baza 
Proiectului România Educată.
CNR solicită adaptarea în regim de 
urgență a legislației care să consolideze 
autonomia financiară a universităților.
CNR solicită modificarea legislației în 
sensul asumării de către universități a 
acordării titlurilor/diplomelor de doctor, în 
acord cu responsabilitatea universităților 
î n  f o r m a r e a  l a  n i v e l  d e 
Licență/Master/Doctorat, precum și în 
acord cu practicile internaționale. Până 
acum, această atribuție era a Ministerului 
Educației. În ședința mai sus menționată 
s-a decis ca acest privilegiu să revină 
universităților. CNR susține creșterea 
semnificativă a alocației pentru burse 
student și a cuantumului burselor sociale, 
concomitent/coroborat cu stimularea 
participării/prezenței studenților la 
activitățile didactice.

O schimbare majoră se urmărește în structura învățământului superior. Sau, cel 
puțin, primele direcții au fost aduse în discuție în ședința de sâmbătă a Consiliului 
Rectorilor, care a reunit universitățile, susținând o nouă lege care să vizeze 
învățământul superior. Prima schimbare majoră ar fi aceea care vizează 
acordarea titlurilor de doctor. Până acum, această atribuție era a Ministerului 
Educației. În ședința mai sus menționată s-a decis ca acest privilegiu să revină 
universităților.  Propunerea a fost făcută pentru a se evita cazurile de plagiat pe 
viitor, în contextul în care în spațiul public au apărut mai multe situații de acest tip.
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Vizita delegaţiei 
de la ENSTA Bretagne, Franţa

Această colaborare s-a dezvoltat continuu, în special în domeniul ingineriei 
industriale, şi s-a concretizat în mobilităţi ERASMUS (cadre didactice şi studenţi, 
în ambele sensuri), implicarea unor cadre didactice de la ENSTA Bretagne în 
activităţi de predare la masterele Ingineria şi Managementul Fabricaţiei Produselor 
şi Stiinţa şi Tehnologia Materialelor, desfăşurarea de stagii postdoctorale la 
ENSTA Bretagne, derularea de proiecte comune (proiecte AUF pentru sprijinul 
activităţilor didactice, proiecte de cercetare ştiinţifică), publicarea de lucrări 
ştiinţifice, colaborare în domeniul de doctorat inginerie industrială.
Delegaţia ENSTA Bretagne este formată din: dl Thibault CASSIN – Responsable 
de la Coopération Scientifique et Académique; dl Jean Yves PRADILLON – 
Responsable de la formation ANO (Architecture Navale et Offshore), dl Ali 
MANSOUR – Professeur STIC (Sciences et technologies de l’information et de la 
communication) şi dl Claudiu BADULESCU – Enseignant – Chercheur.
Partenerii din Franţa doresc extinderea colaborării în domeniul autovehiculelor 
rutiere şi electronicii şi telecomunicaţiilor, motiv pentru care vor avea întâlni cu 
reprezentanţii Facultătii de Mecanică şi Tehnologie, respectiv, Facultătii de 
Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare, vor vizita centrele de cercetare din cadrul 
acestora şi Centrul Regional de Cercetare-Dezvoltare pentru materiale, procese si 
produse inovative destinate industriei de Automobile (CRC&D-Auto).

Miercuri 13 aprilie 2022, o delegaţie a ENSTA 
Bretagne (École Nationale Supérieure de 
Techniques Avancées Bretagne, Franţa) 
vizitează Universitatea din Piteşti. Scopul 
aceste vizite este de a întări şi extinde 
colaborarea existentă între cele două instituţii.
Această colaborare a fost iniţiată în anul 2014 
de către dl Maître de Conferences dr. ing. 
BĂDULESCU Claudiu de la ENSTA Bretagne 
(absolvent – şef de promoţie al specializării 
TCM din UPIT) şi dl Prof. dr. ing. NIŢU Eduard. 

https://www.upitmedia.ro/vizita-delegatiei-de-la-ensta-bretagne-franta/
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Transferul de experiență și 
stimularea comunicării

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

https://www.upitmedia.ro/transferul-de-experienta-si-stimularea-comunicarii/

Marți, 12 aprilie 2022, în intervalul orar 
10:00 – 12:00, a fost organizată, în 
cadrul proiectului POCU/626/6/13 
Tranziția de la școală la piața muncii prin 
stagii de practică și întreprinderi 
simulate, Cod proiect 131005, Proiect 
cofinanţat din FONDUL SOCIAL 
E U R O P E A N  p r i n  P r o g r a m u l 
Operaţional Capital Uman (2014-2020) 
implementat de UPIT, prima masă 
rotundă “Transferul de experiență și 
stimularea comunicării” din seria celor 
op t  p l an i fica te .  Masa  ro tunda , 
organizată în cadrul activității A6.3. 
Implementarea activităților și proiectelor 
în cadrul rețelei de firme simulate cu 
participarea studenților din cadrul 
g r u p u l u i  ț i n t ă ,  o r g a n i z a r e a  ș i 
desfășurarea unui concurs de soluții 
antreprenoriale, s-a desfășurat la sediul 
Universității din Pitești, în sala 2.42 
(Corp Central).
Eveniment a avut scopul de a facilita 
transferul de experiență dinspre mediul 
socio - economic/ antreprenorial ătre 
studenții implicați în operaționalizarea 
celor 

cinci întreprinderi simulate care compun 
Rețeaua CID: Start-up – Create, Inovate 
and Develop, precum și stimularea 
comunicării directe dintre practicieni și 
studenți. La masa rotundă ”Transferul de 
experiență și stimularea comunicării” au 
participat:
Reprezentanții firmelor partenere: S.C. 
SUBANSAMBLE AUTO S.A. și S.C. 
NOVARES AUTOMOTIVE ROMÂNIA 
S.R.L.;Expert networking cu mediul 
socio-economic; Studenții din grupul țintă 
al proiectului „angajați” în cadrul Rețelei; 
Coordonator dezvoltare și funcționare 
rețea de firme simulate; Alți experți 
implicați în  operaționalizarea proiectului.
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Pași curajoși în viitoarea carieră făcuți 
de elevii argeșeni în cadrul proiectului 

“Elevi ambasadori ai Upit”

Săptămâna aceasta elevii au făcut legea la Upit – au prins puțin curaj și și-au 
reprezentat liceele de la care provin în cadrul întâlnirii cu nume simbolic: “Elevi 
ambasadori ai Upit”. Evenimentul a fost organizat cu scopul de a-i antrena pe 
viitorii studenți într-o activitate care le rezervă responsabilitatea de a le transmite 
colegilor lor ofertele de studii, dar și de a crea mici comunități bazate pe discuții 
constructive în ceea ce privește alegerea viitoarei cariere.
Și, până la urmă, viitorul este cel mai important aspect, mai ales la vârsta la care 
adolescenții abia așteaptă să părăsească spațiul comod al casei lor și să-și ia 
avânt către viața de adult. Pe lângă ofertele de studiu succint prezentate de 
organizatori, subiectul principal de discuție a fost cel al alegerii corecte a carierei. 
Sfaturile tuturor profesorilor se pot rezuma astfel: doar sufletul alege și doar 
instinctul îndrumă. Unii dintre elevii prezenți la acest eveniment erau hotărâți deja 
pe ce drum să meargă, iar discursurile profesorilor au întărit dorința lor. Pe de altă 
parte, cei care nu știau ce anume trebuie să facă mai departe sau pe cine din 
familie să mulțumească mai întâi, au plecat fericiți, înțelegând cât e de simplu e: 
după voia sufletului.

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI
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Pași curajoși în viitoarea carieră 
făcuți de elevii argeșeni în cadrul 

proiectului “Elevi ambasadori ai Upit”

Prof.dr. Mihaela Diaconu, Președintele 
Sena tu lu i  U P I T  a  fos t  p r imu l 
reprezentant al Universității care a luat 
cuvântul și le-a vorbit liceenilor despre 
beneficiul pe care și-l fac datorită 
implicării lor în astfel de activități ce au 
la bază dorința de evoluție, dorința de a 
avea contact, încă de pe acum, cu 
mediul universitar.

O astfel de implicare vine la schimb cu 
câteva responsabilități, cea mai 
importantă fiind aceea de a le 
transmite colegilor lor informații 
corecte și de a încuraja colectivele de 
elevi să ia decizii benefice pentru 
dezvoltarea lor, în primul rând ca 
oameni.
În aceeași notă a rămas și discursul 
domnului rector, Dumitru Chirleșan, 
care dincolo de a-i încuraja pe elevi să 
facă pași îndrăzneți către UPIT, 
asigurându-i că pot găsi aici calitatea 
dorită a învățământului superior, le-a 
vorbit și despre anii studenției, cei 

petrecuți în afara orelor de studiu. Cei 
care aleg să vină la facultate se vor 
bucura de ani excepționali, poate prea 
scurți și care se îndreaptă fără îndurare 
către adevărata viață de adult. Studiile 
superioare nu au un sigur beneficiu, 
adică acela al găsirii unei cariere 
perfecte. De multe ori, anii studenției vin 
la pachet cu amintiri de neuitat, prietenii 
pe viață sau găsirea adevăratei iubiri. 
Toate acestea ajută la conturarea 
caracterulu i ,  la o evoluț ie care 
construiește drumul spre fericire. 
Rectorul a ținut să sublinieze faptul că 
tinerii trebuie să-și dorească ca la 
finalizarea studiilor să aibă mulțumirea 
că și-au construit singuri calea, muncind 
și trăind frumos fiecare clipă. 
Au fost, așadar, momente pline de 
emoție la UPIT. Nu avea cum să nu fie 
altfel. Alegerea carierei este un fapt 
extrem de important pentru tineri. 

La Universitatea din Pitești vor primi 
toate răspunsurile de care au nevoie și 
tot sprijinul care le este necesar. 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI
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Vocea lor contează foarte mult, iar 
implicarea lor denotă că generațiile 
viitoare vor putea face schimbări 
majore și mărețe. Doar că, pentru a 
prinde puțin curaj, cei mici au nevoie 
să știe care le sunt drepturi le, 
îndatoririle și beneficiile de student. 
Procesul de înscriere online a fost, de 
asemenea, prezentat de către domnul 
p r o r e c t o r  p e n t r u  C a l i t a t e a 
Învățământului ,  Viorel Nicolae, 
astfelîncât tinerii să știe care sunt 
primii pași, importanți, pentru a deveni 
studenți. 
Domnul prorector pentru Relația cu 
Studenții, Absolvenții și Mediul socio-
economic Adrian Sămărescu, le-a 
prezentat celor prezenți variantele de 
burse pe care le pot obține la Upit. 
Oferta este destul de variată, de la 
burse de performanță la cele sociale, 
în funcție de rezultatele la învățătură 

sau de ajutorul oferit de Universitate. 
De asemenea, cei care simt nevoia să 
se afirme încă de pe băncile facultății 
beneficiază de stagii de practică, multe 
dintre ele plătite, în domeniul în care vor 
să activeze. Viața de student e plină de 
activități plăcute și e normal să fie așa. 
Este, până la urmă, vârsta la care tinerii 
abundă de energie și vor să își caute 
drumul pe care excelează și pe care pot 
să facă performanță în viitoarea carieră.
Universitatea din Pitești – Universitate 
cu “Grad de încredere ridicat”.
UPIT este oportunitate pentru o viitoare 
carieră excelentă!
Universitatea din Pitești – locul în care 
tinerii pot găsit drumul pentru un viitor 
strălucit!

Articol realizat de Delia Mușetescu, 
studentă la Facultatea de Litere, 
Română-Franceză
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Săptămâna aceasta, ultima dinainte de vacanța de Paște, studenții de la 
Facultatea de Teologie, Litere, Istorie (FTLIA) și-au demonstrat iubirea față de unul 
dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți dramaturgi din toate timpurile: William 
Shakespeare. Astfel, anul acesta s-a dat startul celei de-a 11-a ediții a 
evenimentului organizat în cinstea artistului, intitulat simbolic “Upit Shakespeare 
Day”, sub îndrumarea Lectorului Universitar Doctor, Cristina Arsene-Onu.
Studenții care s-au implicat și-au dovedit nu numai admirația față de cel care 
împinge de fiecare dată la meditații profunde și la trăirea adevăratei iubiri doar prin 
transpunerea în dimensiunea textului, ci și spiritul creativ. Participanții au creat fel 
de fel de activități care au atras atenția în special prin simțul artistic, care într-un 
astfel de context a contat extrem de mult.
S-a recitat, s-a cântat, ba chiar s-a și jucat câte puțin din piesele marelui 
Shakespeare. Studenții au ieșit în evidență, fiecare cu talentul său, demonstrând, 
până la urmă, că arta este subiectivă și că fiecare o poate înțelege diferit. Unii au 
scos în evidență tragismul scrierilor sale, alții din contră, au ales o abordare mai 
nonconformistă. 

William Shakespeare sărbătorit la 
Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte 

prin “Upit Shakespeare Day”

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI
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Fie că a fost vorba despre informații mai puțin 
cunoscute despre viața marelui dramaturg, ori 
t ransformarea anumitor pasaje în roast, 
momentele au fost inedite. Studenții au mai adus în 
prim-plan imagini artistice transpuse în contextul 
vremurilor pandemice, au prezentat moda în 
vremea dramaturgului și au recitat câteva versuri 
faimoase, desprinse din textele acestuia.
Unii dintre studenți au și jucat un pasaj coordonat, 
creat și narat de una dintre studente, Sonia 
Donadoni. Fie că a fost vorba despre informații mai 
puțin cunoscute despre viața marelui dramaturg, 
ori transformarea anumitor pasaje în roast, 
momentele au fost inedite. 

Studenții au mai adus în prim-plan 
imagini artistice transpuse în contextul 
vremurilor pandemice, au prezentat 
moda în vremea dramaturgului și au 
recitat câteva versuri faimoase, 
desprinse din textele acestuia.
Unii dintre studenți au și jucat un pasaj 
coordonat, creat și narat de una dintre 
studente, Sonia Donadoni. A fost, 
așadar, un moment plin de varietăți 
culturale și literare de toate tipurile, 
totul pentru a-l sărbători pe marele 
Shakespeare, ale cărui texte uimesc 
încă generație după generație. 
Atmosfera a fost una de colegialitate și 
asta datori tă faptului că întreg 
evenimentul a fost lipsit de cadrul rigid 
al unui curs clasic. Studenții au 
participat cu drag și din pasiune, 
bucurându-se că-și pot etala viziunea 
artistică, mai ales în domeniul pe care 

cu siguranță îl iubesc: literatura.
Nu au lipsit nici dulciurile, cadou pentru 
cei prezenți. De altfel, au fost organizate 
câteva tombole prin care participanții 
puteau fi extrași pentru a câștiga fie 
câteva cărți, fie turtă dulce în forma feței 
dramaturgului Shakespeare. Cei care 
nu au fost nominalizați, dar s-au implicat 
așa cum au putut în această activitate 
au fost recompensați cu diplome de 
participare, dar și cu turtă dulce cu 
modele pascale.
A fost o reuniune foarte frumoasă, în 
care s-au strâns laolaltă studenți și 
profesori cu pasiuni identice. Mai ales 
când e vorba despre un autor atât de 
drag studenților și atât de iubit de filologi 
în general.
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Delia Mușetescu, Studentă - Anul III
Română-Franceză
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În cadrul programului Universității din 
Pitești, de la Simfonia Lalelelor din 
acest an conf.univ.dr. Cristian Popescu 
a ținut sâmbătă, 16 aprilie, o conferință 
pe tema „Oportunități de carieră și 
e x p e r i e n ț ă  s t u d e n ț e a s c ă ”  – 
“HortiCultura”. În cadrul acestei 
prezentări au fost puse la dispoziție 
informații prețioase despre programul 
de studii, dar și despre oportunitățile de 
locuri de muncă pe care le pot avea 
studenții care aleg să meargă mai 
departe pe acest drum.
Este, de altfel, un domeniu care a prins 
amploare în ultimii ani, datorită 

evoluțiilor tehnologice din domeniul 
agriculturii și nu numai. Inginerii 
horticultori sunt la mare căutare. Pot să 
lucreze cu instrumente apărute în urma 
unei adevărate revoluții a agriculturii. 
Materialele de lucru din acest sector 
sunt adaptate la nivelul celor europene, 
sunt sincronizate cu digitalizarea, iar 
acest lucru face ca studenții să fie cu 
atât mai interesați. Până la urmă este 
dreptul lor să-și dorească mai mult, să-
și dorească evoluția și cunoașterea cât 
mai amănunțită a domeniului pe care-l 
studiază. Instrumentele nou apărute îi 
va ajuta să-și împlinească visul.

„Oportunități de carieră și experiență studențească” 
– “HortiCultura” 

O conferință despre meseriile viitorului în agricultură
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#UPITpentruCOMUNITATE

Noi (UPIT) considerăm că scopul universității poate fi rezumat simplu astfel: 
crearea „omului frumos” prin cultivarea excelenței, a emancipării intelectuale, a 
dialogului și a spiritului reflexiv, încurajând lecturarea marilor cărți și cultivând 
sentimentele înalte (respect, recunoștință, responsabilitate, smerenie…).
Desigur, fiecare dintre noi este, într-o oarecare măsură, propria sa creație! Da, 
pentru că educarea (formarea) fiecăruia dintre noi este și un act de voință, un 
exercițiu de disciplină, nu-i așa? Așadar, după cum spunea Gabriel Liiceanu, 
„suntem răspunzători pentru harta creierului nostru cugetător, pentru ideile cu 
care-l hrănim și pentru cele pe care le produce…”
Deci, prin rubrica #UPITpentruCOMUNITATE (https://www.upit.ro/ro/upit-pentru-
comunitate), lansată în data de 9 aprilie 2020, Universitatea din Pitești își propune 
să furnizeze publicului larg puncte de vedere, gânduri ale profesorilor săi, menite 
să genereze reflecții suplimentare care să conducă, finalmente, către obiectivul 
menționat anterior.
Cele 34 de materiale reunite în volumul de față nu mai păstrează criteriul 
cronologic al publicării pe site-ul instituțional (chiar dacă se pierde o parte din 
încărcătura generată de raportul mesaj – context); am optat pentru organizarea 
tematică, pe problematici și grile de interpretare a fenomenului reflectat, din rațiuni 
de convergență ideatică. Oricum, dincolo de TEXTUL global sau de fiecare dintre 
avatarurile sale, această apariție editorială este și PRETEXTUL unei revalorificări 

Sprijinirea publicului larg, oferind 
conținut editorial original, capabil să 
alimenteze dezbaterea publică, să 
descifreze evenimentele curente, să 
combată dezordinea informațională, 
ține de responsabilitatea socială a 
oricărei universități.

Adrian CLENCI
Adrian SĂMĂRESCU

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI
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DE LA TOAMNĂ VOM AVEA OFICIAL
PREDARE ONLINE

Anul universitar 2022/2023 va debuta 
cu o premieră națională! Se va 
oficializa predarea online, Ministerul 
lansând deja pentru consultare un 
proiect de ordonanță de urgență 
(https://www.edu.ro/sites/default/files/
proiect_OUG.pdf) care va modifica 
actuala Lege a Educației. Este vorba 
despre o ordonanță de urgență în care 
se arată că „unele activități din cadrul 
formei de învățământ cu frecvență se 
pot  desfășura pr in  in termediu l 
resurselor electronice, informatice şi de 
comunicaţii specifice, prevăzute în 
standardele de calitate elaborate și 
aprobate de ARACIS”. Documentul 
prevede că „Standardele de calitate 
prevăzute se elaborează, de către 
ARACIS, în termen de maximum 90 de 
zile, de la intrarea în vigoare a 
prezentei OUG. Pe baza aplicării 
standardelor de calitate, instituțiile de 
învățământ superior au dreptul de a 
organiza programe de studi i  în 
condiț i i le prevăzute, urmând ca 
ARACIS să verifice respectarea 
acestora în cadrul procedurilor de 
evaluare externă a calității.” 

G.P.

În fiecare an, data de 3 mai sărbătorește 
Ziua Mondială a Libertăţii Presei, 
proclamată de Adunarea Generală a 
Organizaţiei Naţiunilor Unite, în anul 
1993.
3 mai marchează importanţa respectării 
l ibertăţ i i  de exprimare, conform 
articolului 19 din Declaraţia Universală 
a Drepturilor Omului: „Orice om are 
dreptul la libertatea exprimării opiniilor; 
acest drept include libertatea de a avea 
opinii fără imixtiune din afară, precum şi 
libertatea de a căuta, de a primi şi de a 
răspândi informaţii şi idei prin orice 
mijloace şi independent de frontierele 
de stat.”
Data de 3 mai este  un prilej pentru a 
încuraja şi dezvolta iniţiative în favoarea 
libertăţii de expresie şi de a consolida 
statutul libertăţii de expresie în întreaga 
lume.
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https://www.upitmedia.ro/de-la-toamna
-vom-avea-oficialpredare-online/

mai
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Vizită de Studiu în arii Naturale protejate 
ale județului Argeș

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

https://www.upitmedia.ro/vizita-de-studiu-in-arii-naturale-protejate-ale-judetului-arges/

Departamentul Științe ale Naturii din cadrul Universității din Pitești a organizat în 
parteneriat cu Fundația Conservation Carpathia și Asociația Română de 
Pteridologie, în data de 14.05.2022, activitatea extracurriculară Vizită de studiu în 
arii naturale protejate ale județului Argeș. La această activitate au participat 
studenții specializărilor Biologie, Ecologie și protecția mediului, Monitorizarea și 
protecția mediului și Horticultură sub coordonarea doamnei lector univ. dr. Monica 
Neblea.Studenții au vizitat pepinierele Fundației Conservation Carpathia de pe 
Valea Dâmboviței, organizate pentru a folosi materialul săditor la reconstrucția 
ecologică a zonelor forestiere degradate.

Au fost realizate observații asupra 
florei, faunei și habitatelor naturale 
punându-se accent pe aspectele 
legate de monitorizarea stării de 
conservare și reintroducerea unor 
specii de faună (castor, zimbru) în 
arealele naturale. A fost vizitată zona în 
care Fundația Conservation Carpathia 
a plantat arinii prin proiectul LIFE, 
precum și zona în care se va face 
reconversia pădurii de molid în tipul 
natural de pădure de pădure de 
amestec foioase și rășinoase de pe 

Valea Dâmboviței.
Mulțumim domnilor Biolog dr. Oliviu 
Pop, ranger Flavius Răuță și ranger 
Adrian Idor pentru informațiile extrem 
de utile prezentate în teren.
Ne-am bucurat  de ospi ta l i ta tea 
domnilor Cosmin Vorovenci și Istvan 
Szabo de la Centrul de Activități și 
Explorarea Naturii de la Richita, unde 
studenții au avut ocazia să facă o 
degustare a produselor tradiționale 
locale.
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9 Mai – 
zi cu întreită semnificație pentru România

 Astăzi, 9 mai, Universitatea din 
Pitești a sărbătorit trei mari evenimente 
importante pentru istoria românilor: 
Ziua Independenței, Ziua Victoriei și 
Ziua Europei. Deși fiecare în parte se 
îndreaptă către perioade diferite ale 
istoriei și către fapte diverse, toate au 
ceva în comun: libertatea fizică și 
spirituală a omului.
 Ziua a început cu parada 
detașamentului militar și a grupului 
studenților UPIT, pe traseul Piața 
Primăriei – Piața Vasile Milea – 
Rectorat. În fața Bisericii Sfântul 
Gheorghe a fost oficiată o Slujbă 
Tedeum, iar studenții au depus flori în 
memoria eroilor neamului.
Evenimentul a continuat în Sala de 
festivități a Universității unde au fost 

evocate momente din istoria României și 
a Europei. În deschidere, după cuvântul 
de bun venit al Președintei Senatului-
M i h a e l a  D I A C O N U ,  R e c t o r u l 
Universităț i i  din Piteșt i ,  Dumitru 
Chirleșan, a subliniat importanța 
învă țământu lu i  super io r  pen t ru 
societatea românească și misiunea pe 
care o are în spațiul european. “Vă aflați 
astăzi într-un spațiu universitar care a 
fost european încă de la început. Pe 
lângă faptul că anul acesta celebrăm 60 
de ani de existență, dacă este să ne 
lăudăm cu ceva, Universitatea din Pitești 
este prima din România care înființează 
u n  d e p a r t a m e n t  d e  i n t e g r a r e 
europeană, în 2002, când România încă 
își negocia statutul de stat membru. 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI
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Noi am înțeles încă de atunci care ne 
este menirea, care ne este drumul. 
După aceea a urmat o sumă întreagă 
de aventuri în spațiul european, 
acordur i  cu  mul te  un ivers i tă ț i 
occidentale. Am fost prima universitate 
care a desfășurat un proiect de 
integrare educațională a adulților în 
mediul academic, prima universitate 
românească care s-a implicat în 
programul Comenius. Ne-am înțeles 
rolul și am făcut ceea ce trebuie în 
peisajul academic românesc”.
Noi am înțeles încă de atunci care ne 
este menirea, care ne este drumul. 
După aceea a urmat o sumă întreagă 
de aventuri în spațiul european, 
acordur i  cu  mul te  un ivers i tă ț i 
occidentale. Am fost prima universitate 
care a desfășurat un proiect de 
integrare educațională a adulților în 
mediul academic, prima universitate 
românească care s-a implicat în 
programul Comenius. Ne-am înțeles 
rolul și am făcut ceea ce trebuie în 
peisajul academic românesc”.

În discursul său, Conf.univ.dr. Constantin-Augustus BĂRBULESCU, Decanul 
Facultății de Teologie, Litere, Istorie și Arte, preia cuvintele rostite de Grigore 
GAFENCU în 1948, pe care le consideră de o crudă actualitate: ,,Nu există decât o 
singură Europă! Chiar dacă trupul său este mutilat și împărțit, ideea europeană 
este indivizibilă. Europa nu poate renaște în Vest dacă ea moare la Est. Vechiul 
Continent își poate redobândi vitalitatea, grandoarea și puterea numai dacă iși 
recâștigă vechile granițe”. 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

https://www.upitmedia.ro/9-mai-zi-cu-intreita-semnificatie-pentru-romania-2/
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Au răspuns la aceste întrebări, în cadrul Proiectului „Adolescenți și Mentori” de la 
Centrul Cultural Pitesti conf. univ. dr. Delia Duminică - Prodecan al Facultății de 
Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie din cadrul Universității Pitești, 
Iulia Lișman - absolventă a studiilor de Jurnalism, referent de specialitate la Biroul 
UPIT Media și Comunicare și Mădălina Precup - absolventă a studiilor de 
Jurnalism, masterand la Comunicare Organizațională. De asemenea, din 
dezbaterea moderată de Magda Grigore puteți afla care este perioada de formare a 
jurnaliștilor, dacă ai nevoie de modele în profesie, dacă facultățile te pregătesc 
pentru lumea actuală sau e nevoie de timp si experiență, ce te împiedică să devii un 
bun jurnalist și care sunt sansele pe piața muncii.
Regăsiți dezbaterea accesând linkul utmător: https://youtu.be/vN6r0tJTDPI

Auzim des sintagme precum ,,presa este a 
patra putere în stat” sau ,,presa este câinele 
de pază al societății”. Indiferent de ce 
înseamnă pentru fiecare acest domeniu, 
transparență, informare sau altceva, jurnalistul 
este reprezentantul mass-media. Dar ce 
înseamnă să fii un jurnalist bun? Ce calități are 
un jurnalist profesionist și ce înseamnă 
profesia de jurnalist dincolo de ceea ce vedem 
cu toții?

Adolescenți și mentori: 
Cum devii un jurnalist bun?

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

ROLUL PRESEI ÎN ZIUA DE AZI

Link video: https://www.upitmedia.ro/rolul-presei-in-ziua-de-azi/

Invitați: Echipa Cotidianului Argeșul
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Ultima zi a turneului de promovare 
s-a încheiat cu o victorie incontestabilă 
pentru echipa de volei feminin FC Argeș

După un turneu victorios pentru echipa 
FC Argeș, sportivele au avut un final 
glorios în seara zilei de 9 mai, în fața 
echipei CSU Hygienum Galați. Echipa 
argeșeană a condus în toate cele trei 
seturi cu scoruri care scot în evidență 
munca  as iduă ,  an t renamen te le 
profesioniste, dar și o legătură extrem de 
strânsă între sportive și antrenorul lor. 
FC Argeș s-a impus cu 25-15 în primul 
set, 25-23 în al doilea și au încheiat cu 
25-16.

Antrenorul echipei FC Argeș, Bogdan 
Paul, s-a arătat mulțumit de parcursul 
sportivelor sale. Luni, în ultima zi a 
Turneului de Promovare în Divizia A1 
Volei feminin, argeșencele au făcut 
spectacol, au fost susținute de galerie, 
de spectatori și de toți iubitorii de sport. 
Nu au dezamăgit, iar victoria lor este 
motiv de mândrie pentru județul nostru.
De asemenea, pe parcursul celor trei 
zile de evenimente sportive, Upit Media 
a fost partener oficial în turneul amintit 
mai sus, fiind redate live pe canalul 
up i tmed ia . r o  ș i  pe  You tube  – 
Universitatea din Pitesti. În cele trei zile 

au jucat următoarele echipe: FC Argeș, 
CSU Hygienum Galați, CSU Politehnica 
Timișoara, CSU Oradea. Toți ochii au 
fost ațintiți însă înspre FC Argeș, o 
echipă care s-a dezvoltat din ce în ce 
mai mult și începe să se impună puternic 
în rândul marilor grupări sportive.

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

UPIT MEDIA, partener în 
TURNEUL DE PROMOVAREIN DIVIZIA A1 LA 

VOLEI FEMININ, FC ARGEȘ
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„Activitatea pe care am desfășurat-o din 
punctul de vedere al pregătirii a fost 
similară timpului pe care și-l dedică o 
echipă profesionistă. Începând de la 1 
august, ne-am antrenat la nivelul unei 
echipe din Liga 1, dpuă-trei antrenamente 
de forță. Echipa a evoluat extrem de mult, 
deci munca s-a văzut. Acesta a fost și 
conceptul, să crem o echipă care să aibă 
toate bazele structurale ale unei echipe de 
Liga I”, ne-a declarat Bogdan Paul, 
antrenorul echipei de volei feminin FC 
Argeș.

De asemenea, acesta ne-a spus că nu a avut nicio îndoială legată de victoria 
sportivelor, chiar dacă au mai apărut și cumpene:
„Victoriile au fost anticipate, pentru că valoarea echipei FC Argeș a fost peste 
valoarea campionatului. Au fost și momente când am avut probleme, am pierdut un 
set la Galați, dar în mare măsură ne-am valorificat statutul de cea mai bună 
echipă.”

Mi-aș dori ca acest parteneriat să continue

„Vizibilitatea pe care am obținut-o 
trebuie întreținută. Piteștiul trebuie să 
știe că avem echipă de volei feminin și 
c ă  a v e m  u n  p a r c u r s  f r u m o s . 
Parteneriatul cu Universitatea din Pitești 
a avut beneficii extraordinar de mari, 
inclusiv de imagine. Ne-am asociat 
imaginea cu mediul academic, iar asta 
dă un plus de valoare. Ne-am asociat cu 
o instituție de învățământ superior și 
avem câteva sportive studente la 
Universitatea din Pitești și asta este un 
mare plus.  Mi-aș dor i  ca acest 

parteneriat să continue, pentru că 
universitatea ne-a ajutat extraordinar de 
mult. Am fost foarte încântat de acestă 
colaborare, o doresc și pe viitor și chiar 
cred că putem face acest lucru.
Echipa argeșeană nu se va opri aici. FC 
Argeș are planuri mari pentru viitor, așa 
cum ne-a mărturisit antrenorul Bogdan 
Paul: „Pentru FC Argeș mi-aș dori să 
ajungă în Cupele Europene, dar avem 
nevoie atât de sprijin logistic, cât și de 
sprijin financiar.”
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https://www.upitmedia.ro/turneul-de-promovarein-divizia-a1-la-volei-feminin-7-9-mai-2022-la-sala-de-sport-upit/
https://www.upitmedia.ro/trialoguri-fc-arges-volei-turneu-de-promovare-in-divizia-a1/
https://www.upitmedia.ro/pitestiul-gazduieste-turneul-depromovare-in-divizia-a1-la-volei-feminin-7-9-mai-2022/
https://www.upitmedia.ro/fc-arges-volei-primul-pas-spre-succes/

Delia Mușetescu
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Workshop-Fabrica virtuală 2022, 
o interfață între universitate și industrie

Depar tamentu l  de  Fabr icaț ie  ș i 
Management Industrial din cadrul 
Facultății de Mecanică și Tehnologie 
împreună cu Centrul pentru Învățământ 
Dual și Asociația Generală a Inginerilor 
din România – sucursala Argeș au 
organizat miercuri, 25 mai 2022, ediția a 
VII-a a Workshop-ului „Fabrica virtuală – 
o interfață între universitate și industrie”- 
prezentat de conf. dr. ing. Daniel-
Constantin ANGHEL – directorul 
Centrului suport pentru Învățământ Dual.

Tendințe și perspective în perioada post-pandemică

În deschiderea evenimentului au luat cuvântul reprezentanții oficialităților, domnul 
Crist ian GENTEA, Primarul municipiului  Pi teșt i ,  domnul Bogdan 
MINCIUNESCU, Subprefectul județului Argeș și Georgeta TOMESCU ION, 
Inspector școlar pentru învățământ profesional și tehnic.Mesajul conducerii 
Universității din Pitești a fost prezentat de către RECTORUL Universității din 
Pitești, conf. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN și de către conf. dr. Adrian 
SĂMĂRESCU, PRORECTOR pentru relația cu studenții, absolvenții și mediul 
socio-economic.
Din partea FMT au participat cadre didactice din DFMI respectiv: conf. dr. ing. Alin 
RIZEA – decanul FMT, conf. dr. ing. habil. Monica IORDACHE – director DFMI, 
Prof. dr. habil. Gabriela PLĂIAȘU, conf. univ. dr. ing. Jan GRIGORE, conf. dr. ing. 
Ana GAVRILUȚĂ, conf. dr. Magdalena DICU și ing. Adrian PREDA cât și studenții 
de la programele de studii de licență și masterat gestionate de către DFMI.
O prezență inedită la eveniment a avut-o Echipa de robotică a Colegiului Național 
“Ion C. Brătianu” Pitești, HighFive Robotics, fiind prima ediție a workshop-ului la 

Link video: https://www.upitmedia.ro/workshop-fabrica-virtuala-2022-o-interfata-intre-universitate-si-industrie-2/
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Ziua Studenților Internaționali la UPIT

https://www.upitmedia.ro/ziua-studentilor-internationali-la-upit/

Ca  în  t r ad i ț i a  u l t im i l o r  10  an i , 
Universitatea din Pitești a sărbătorit azi, 
27  ma i  2022 ,  Z i ua  S tuden tu l u i 
International.  UPIT se bucură de o lungă 
tradiție în pregătirea academică a 
studenților internaționali veniți să 
studieze limba română. Astfel, încă din 
1976, s-au derulat cursuri de Limbă 

Î n  desch ide rea  even imen tu lu i , 
conducerea Universității a adresat 
mesaje calde studenților care au venit 
în România, la Universitatea din Pitești, 
să învețe atât limba română, cât și să 
beneficieze de școala universitară 
românească.Președintele Senatului 
Universitar, Mihaela DIACONU, a 
asigurat studenții internaționali că aici 
se pot simți ca într-o familie, având 
sprijin total din partea comunității 
academice UPIT.
Rectorul Dumitru CHIRLEȘAN a 
subliniat deschiderea României de a 
sprijini studenții internaționali care vin la 
noi în țară și, totodată, i-a îndemnat să 
nu uite legăturile, prieteniile  create în 
anii studenției.Prorectorul pentru Relații 
Internaționale, Corina GEORGESCU, 
i-a numit pe studenții internaționali 

AMBASADORI UPIT în țările lor de 
origine sau unde viața îi va așeza.
Decanul Facultăți i  de Ști ințe ale 
Educației, Științe Sociale și Psihologie, 
Claudiu LANGA a subliniat faptul ca 
Programul de învățare a limbii române 
pentru studenții internaționali este un 
program cu tradiție în UPIT, în cadrul 
căruia au învățat, încă din anii ’70, mii de 
studenți, multe personalități.
Anul acesta, studenții Programului 
pregătitor de limba română au încântat 
invitații cu lucruri inedite specifice țărilor 
de proveniență:  Alger ia ,  Bel ize, 
Camerun, Republica Democrată Congo, 
Republica Guineea Bissau, Haiti, 
Iordania, Iran, Kazahstan, Mali, Maroc, 
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Succes pentru studenții UPIT, 
la Kart Low Cost în Franța

UPIT – CAMPIOANĂ UNIVERSITARĂ 
NAȚIONALĂ LA BASCHET

Studenții la la UPIT au realizări din ce 
în ce mai mari. Pe 12 mai 2022 s-a 
desfășurat a X-a ediție a concursului 
studențesc Kart Low Cost, organizat 
de Institutul Superior de Autovehicule 
și Transporturi, în Nevers, Franța. 
Studenții de la UPIT au concurat cot la 
cot cu cei din Franța la concursul legat 
de partea tehnică a concepției și 
fabricării karturilor, desing-ul acestora, precum și prezentarea întregului proiect, în 
limba engleză.Un grup de cinci studenți au creat aproape de la 0 un kart, care le-a 
asigurat participarea, dar și locul I pe podium. Profesorii coordonatori ai proiectului 
au fost Cătălin Zaharia și Adrian Clenci, cei care i-au îndrumat și susținut 
necontenit pe tineri în munca lor. Eforturile au fost pe măsură, iar rezultatele nu s-
au lăsat așteptate.
Accesați linkul următor pentru a citi înterviul intergral: 
https://www.upitmedia.ro/victorie-fara-precedent-a-studentilor-upit-la-kart-low-cost-in-franta/

Moderator: Costi Diniași

Invitați: 
Conf.univ.dr. Julien Leonard Fleancu 
și Conf. univ.dr. Cojanu Florin

Link video: https://www.upitmedia.ro/upit-campioana-universitara-nationala-la-baschet%ef%bf%bc/
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Simpozion In memoriam 
conf.univ.dr. Cornel Constantinescu

În ziua de 2 iunie 2022, la Universitatea din Pitești, a fost organizat Simpozionul In 
memoriam conf.univ.dr. Cornel Constantinescu, fondator al Școlii de Asistență 
socială, UPIT. Cu această ocazie, amfiteatrul 3.39 din Corpul Central a primit 
numele regretatului profesor.
La eveniment au participat repezentanții universității, prin conf.univ.dr. Adrian 
Sămărescu, Prorector pentru relaţia cu studenţii, absolvenţii şi mediul socio-
economic, conf.univ.dr. Claudiu Langa – decanul Facultății de Științe ale Educației, 
Științe Sociale și Psihologie (FSESSP), conf.univ.dr. Delia Duminică – Prodecan 
pentru activitatea științifică, relațiile internaționale și relația cu studenții FSESSP, 
conf. univ. dr. Loredana TUDOR – Prodecan pentru calitatea învățământului, 
conf.univ.dr. Manuela CIUCUREL – Director Departamentul de Psihologie, Științe 
ale Comunicării și Asistență Socială, Inspectorul Școlar General, Dumitru 
Tudosoiu, reprezentanți ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeș, Direcția de 
Asistență Socială a Municipiului Pitești, cadre didactice și studenți.
Toți cei care au luat cuvântul au vorbit la superlativ despre managerul-profesorul-
omul Cornel Constantinescu.
S-a născut la 12 iulie 1953 și a plecat la cele veșnice pe 17 decembrie 2020. A fost 
deputat al județului Argeș în 1990, Inspector Școlar General, iar din 1998 a devenit 
profesor la Universitatea din Piteşti; a participat la numeroase proiecte de 
cercetare internaționale, conferințe și simpozioane științifice.

https://www.upitmedia.ro/simpozion-in-memoriam-conf-univ-dr-cornel-constantinescu-2/

iunie
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Posibilitatea unui viitor învățământ hibrid 
Părerea rectorului Universității din Pitești

Învățământul hibrid bate la ușă, întrebările sunt multe, 
studenții și profesorii sunt curioși. Am stau de vorbă cu 
Dumitru CHIRLEȘAN, rectorul Universității din Pitești 
să aflu părerea sa despre hibridizarea învățământului.

C.P: V-ați fi imaginat acum 10 ani că 
învățământul hibrid poate deveni 
realitate în România? 
D . C :  N u ,  n u  v o r b e a m  d e s p r e 
învățământ hibrid atunci ci utilizam 
elemente de media în mod frecvent. Eu 
sunt dintre cei care încă de acum 
douăzeci și ceva de ani mi-am introdus 
elemente de IT în mecanismele de 
p reda re / î nvă ța re .  Î nsă  desp re 
învățământ hibrid în adevărata lui 
esență nu, nu vorbeam acum 10 ani.

C.P: Sunteți un susținător activ al 
acestui tip de învățământ. Aș vrea să 
știu totuși cât de deschiși sunt colegii 
dumneavoastră față de învățământul 
hibrid?
D.C: Aici situația este amestecată bine 
de tot. Pot spune că aproape în ponderi 
egale colegii mei, personalul academic 
al UPIT, vede cu ochi buni sau vede cu 
ochi răi învățământul hibrid. Cei care au 
mai multă flexibilitate IT au privit cu 
m u l t ă  b u c u r i e  h i b r i d i z a r e a 
învățământului și nu numai din cauza 
pandemiei. Ei foloseau elemente de 

hibrid și înainte.  Iar cei care vin mai ales 
din zona socio-umanistă spun că 
învățământul hibrid anulează foarte mult 
din interacțiunea interumană care are loc 
în sala de curs și care de fapt este 
vectorul transferului de cunoștințe. Deci 
au cuplat bine la învățământul hibrid însă 
nu îl susțin în totalitate.

C.P: Cum plănuiți acomodarea cadrelor 
didactice la un asemenea tip de 
învățământ, considerând experiența din 
pandemie?
D.C: Experiența din pandemie, întâi și 
întâi pe noi ne a împins spre a asigura 
tehnic învățământul hibrid, încât cadrele 
didactice să nu sufere și nici studenții să 
nu sufere. Drept pentru care am mai 
spus-o și repet, am echipat săli. Toate 
sălile care au peste 38 de locuri au fost 
echipate pentru învățământ hibrid, 
beneficiind de video, audio, internet și 
laptop dedicat sălii respective, care s-o 
transforme într-o mini sală de conferințe 
online. 
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Posibilitatea unui viitor învățământ hibrid 
Părerea rectorului Universității din Pitești

Acum urmează să vedem și care va fi 
cadrul legislativ, pentru că hibridizarea 
este discutată în lege și din toamnă 
vom avea reglementări. Urmează ca 
personalul didactic să se adapteze și 
să asigurăm cursuri de formare 
intensive pentru utilizarea la maximum 
a resurselor IT. Și aici nu este vorba 
numai de resurse IT, mai este vorba și 
de disponibilitatea psihopedagogică. 
Aici va fi de muncit pentru că sunt multe 
unelte IT care implicit conduc la nevoia 
de adaptare psihopedagogică. 

C.P: Poate fi considerat învățământul 
online din pandemie un succes? V-a 
stârnit învățământul online interesul 
pentru învățământul hibrid?
D.C: Un succes nu poate fi considerat, 
pentru că a fost de departe un 
experiment, cum să zic pompieristic. 
Ne-am trezit ca un om care nu știe să 
înoate aruncat în mijlocul piscinei. Deci 
nu poate fi vorba de un succes. Poate fi 
vorba doar de o adaptare, un succes al 
adaptării noastre, atât noi cât și 
studenții, la situația fortuiă în care ne-a 
împins pandemia. Din punctul de 
vedere al adaptabilității și al intrării în 
ritm cu învățământul online a fost un 
succes. Dar învățământul în sine nu 
este un succes. Necesită multe 
schimbări și le vom face pe parcurs. De 
dotare ne-am asigurat, de schimbări în 
psihopedagogia procesului de formare 
profesională ne vom asigura. De 

formarea personalului pentru a utiliza la 
maximum resursele iarăși ne vom 
asigura dar abia atunci va fi un succes. 
Însă într-adevăr formula online a stârnit 
interesul pentru învățământul hibrid. 
Știu că mulți dintre colegii mei în 
momentul de față își dau silința și 
încearcă diverse unelte/softuri de 
evaluare, softuri de interacțiune, 
platforme. Avem chiar platforma noastră 
d e  e - l e a r n i n g  m o d e r n i z a t ă  ș i 
transformată. Avem două versiuni în 
momentul de față, extrem de flexibile și 
cu potențial ridicat pentru că am mers de 
la început pe o inginerie modernă.

C.P: Cât de pregătită este UPIT pentru 
trecerea la învățământul hibrid?
D.C: Am mers de la început pe o 
tehnologie modernă, pe tehnologia 
Moodle, tehnologie care este utilizată de 
toți marii formatori mondiali. Agenția de 
l a  V i e n a  l u c r e a z ă  c u  M o o d l e , 
Massachusetts Institute of Technology 
lucrează tot cu Moodle. Alte mari școli și 
universități din lume au e-learning 
construit pe Moodle. Suntem și noi în 
rând cu ei și cel puțin din punct de 
vedere al platformei lucrurile sunt în 
regulă. Am reușit în noua versiune să 
integrăm tot felul de unelte audio-video 
care de care mai deștepte tot felul de 
platforme de interacțiune: Zoom, Skype, 
Microsoft Teams, tot ce se poate. Așa că 
suntem pregătiți pentru învățământul 
hibrid.
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Posibilitatea unui viitor învățământ hibrid 
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Noi stăm bine din punctul ăsta de 
vedere comparativ cu alte universități 
din România.

C.P: Care ar fi “planul de bătaie” ? Ce fel 
de activități vor fi desfășurate online și 
care vor fi desfășurate fizic?
D.C: Încă nu putem preciza pentru că 
depindem de cadrul legislativ. Vedeți că 
asta nu au înțeles, la un moment dat, 
nici studenții, nici unele dintre cadrele 
didactice. Fiind instituție de stat noi nu 
avem libertatea în mișcare pe care o 
are o instituție privată. Noi nu putem 
desfășura altfel de activități decât cele 
care sunt legiferate. Ori legiferarea 
învățământului online se face acum și 
așteptăm cu interes să vedem ce 
norme apar și în funcție de ele vom ști 
ce activități vom face online și pe care le 
vom face cu prezența fizică.

C.P: Ce mesaj aveți pentru studenții 
care așteaptă învățământul hibrid cu 
nerăbdare?
D.C: Fiți pregătiți să vă dezvoltați 
personal și profesional indiferent de 
forma de învățământ. În fapt ceea ce va 
conta pentru viitorul vostru profesional 
dragii mei, este disponibilitatea și 
flexibilitatea la asimilarea a cât mai 
multor informații din domeniul de 
specia l i tate.  Disponib i l i ta tea ș i 
flexibilitatea spre a vă implica în 
proiecte care să oblige utilizarea 

cunoștințelor și deprinderilor. Și nu în 
ultimul rând va conta foarte mult 
disponibilitatea la sarcină. Angajatorii, 
cei către care vă veți îndrepta cu gândul 
vor fi mai puțin interesați dacă ați făcut 
totul hibrid, totul online, totul fizic în sală. 
Ei vor fi foarte interesați de ce sunteți în 
stare să faceți în momentul respectiv. 
Deci ideea că hibridul e dorit de foarte 
mulți… Probabil pentru că rezolvă niște 
probleme mărunte după părerea mea 
dar importante: deplasare, job, și așa 
mai departe. Insă peste toate nu uitați că 
diploma pe care o veți obține fie prin 
hibrid, fie prin învățământ direct în sala 
de curs, trebuie neapărat dublată de o 
serie de competențe cu care să vă 
prezentați în fața potențialilor angajatori. 
Altfel totul e poezie și poveste. Le doresc 
mult succes studenților mei și sincer 
prefer să ne vedem și online și în sala de 
curs, să ne vedem oricum, pentru că 
asta înseamna că avem un scop 
împreună și că îl ducem la bun sfârșit.

Mulțumesc!

Articol realizat de Cătălin Pătrașcu, 
Jurnalism,  Anul I

https://www.upitmedia.ro/posibilitatea-unui-
viitor-invatamant-hibrid-parerea-
rectorului-universitatii-din-pitesti/
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Studenții UPIT în vizită la Institutul de Cercetări Juridice
 “Acad. Andrei Rădulescu”, din cadrul Academiei Române

O parte dintre studenții Corpului Voluntarilor 
UPIT a mers în vizită la Institututul de 
Cercetări Juridice “Acad. Andrei Radulescu” 
din cadrul Academiei Române, insoțiți de 
Prorectorul pentru relaţii cu studenţii, 
absolvenţii şi mediul socio-economic, 
conf.univ.dr. Adrian Sămărescu, lect. univ. dr. 
Marius Andreescu și lect. univ. dr. Iulia 
Boghirnea.
Grupul de tineri a fost primit de directorul 
Institutului de Cercetări Juridice, prof.univ.dr. 
Mircea Duțu, cercetător științific gr. II dr. 
Tudor Avrigeanu, cercetător științific gr. II dr. 
Nicoleta Heghes, cercetător științific gr. III dr. 
Mihaela-Gabriela Berindei, cercetător 
științific gr. I I I dr. Versavia Brutaru și 
cercetător  ș t i in ț ific dr.  Oana Ispas, 
profesioniști cu o carieră excepțională în 
domeniul cercetării juridice.
Studenții s-au arătat interesanți de maniera 
în care își pot dezvolta pasiunea pentru 
cercetare.
Importantă este plăcerea pentru studiu și 
analiză.
Cercetătorii științifici au fost încântați să le 
prezinte studenților ideile și modul lor de 
lucru.

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

https://www.upitmedia.ro/studentii-upit-au-fost
-in-vizita-la-institutul-de-cercetari-juridice-acad

-andrei-radulescu-din-cadrul-academiei-romane/
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Ceremonie Doctor Honoris Causa 
Prof. Univ. Dr. Emerit Gheorghe CHIVU

Vineri, 17 iunie 2022, la ora 10, în Sala Senatului Universității din Pitești, va avea 
loc ceremonia de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa domnului prof. univ. 
dr. emerit Gh. Chivu (Universitatea din București), membru corespondent al 
Academiei Române. Inițiativa aparține Departamentului de Limbă, Literatură, 
Istorie și Arte al Facultății de Teologie, Litere, Istorie și Arte.
Personalitate științifică de prim rang a lingvisticii românești, prof. univ. dr. Gh. 
Chivu este unul dintre cei mai reputați cercetători ai culturii noastre vechi, un 
strălucit reprezentant și continuator al Școlii lingvistice bucureștene. Domnia Sa 
are ca domenii majore de interes limba română în diacronie și editarea științifică a 
textelor noastre vechi.
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Printre realizările de excepție se 
numără editarea primei gramatici 
originale a limbii române scrise în latină 
(Institutiones linguae valachicae) și a 
celui dintâi dicționar al limbii române 
(Dictionarium valachico-latinum), dar și 
a altor texte extrem de importante 
pen t ru  cu l tu ra  noas t ră  veche : 
miscelaneul Codex Sturdzanus, 
Pravila lui Coresi, scrierile lui Ion Budai-
Deleanu și G. Coșbuc, toate devenind 
lucrări de referință pentru filologia și 
lingvistica românească.

Lista publicațiilor este impresionantă, 
iar recunoașterea impactului acestora 
(cuantificat în recenzii, citări, mențiuni 
bibliografice, prezentări sintetice ale 
activității, dar și în volume omagiale 

special dedicate) este incontestabilă. 
Premiile și distincțiile foarte importante 
dobândite de-a lungul anilor confirmă 
apartenența dlui profesor Chivu la 
cercetarea filologică de elită.
Primirea dlui prof. univ. dr. Gh. Chivu, m. 
c. al Academiei Române, în rândurile 
laureaților Doctor Honoris Causa ai 
Universităț i i  din Piteșt i  ( la ceas 
aniversar, când învățământul superior și 
filologia piteșteană marchează  60 de 
ani de existență) este onorantă și 
contribuie la sporirea autorității științifice 
și a vizibilității instituției noastre pe plan 
național și internațional. Totodată, este 
un act de recunoaștere a reperului 
valoric și moral oferit de Domnia Sa, 
precum și un moment de asumare de 
c ă t r e  u n i v e r s i t a t e a  n o a s t r ă  a 
responsabilității de a cultiva permanent 
excelența în cercetare.

Link video: https://www.upitmedia.ro/ceremonie-doctor-honoris-causa-prof-univ-dr-gheorghe-chivu/

51



UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

Uniunea Europeană marchează în 
fiecare an, în data de 15 iunie, ZIUA 
Europeană a prevenirii furturilor din 
locuințe (FOCUS DAY), iar fiecare țară 
marchează momentul prin diferite 
activități.
I.P.J. Argeș, prin Compartimentul de 
Analiza și Prevenire a Criminalității a ales 
să marcheze aceasta zi printr-o activitate 
dedicată polițiștilor (dezbare științifică cu 
polițiști din 3 județe) dar și grupurilor țintă.
Mâine 15.06.2022, ora 11:00, la 
Universitatea din Pitesti, Corp Central, 
Etaj 1, Sala 1.47 va avea loc o dezbatere 
științifică pe tema furturilor din locuințe 
(cu prezentarea unor moduri de operare 
inedite și nu numai), prezentări realizate 
de polițiști criminaliști și judiciariști din trei 
județe.

Ziua Europeană a Prevenirii Furturilor din 
locuințe (focus Day), parteneriat între 

I.P.J. ARGEȘ și UPIT

Link video: https://www.upitmedia.ro/ziua-europeana-a-prevenirii-furturilor-din-locuinte-la-universitatea-din-pitesti/
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Studenții din anul I ai specializării Jurnalism din cadrul Facultății de Științe ale 
Educației, Științe Sociale și Psihologie a Universității din Pitești, au efectuat în 
semestrul al doilea al anului universitare 2021-2022 (februarie – iunie 2022) un 
sondaj de opinie la nivelul cetățenilor, asupra conceptului de bună guvernare. Studiul 
a fost realizat în principal cu cetățeni ai orașului Pitești și județului Argeș (numărul 
respondenților din alte regiuni ale țării fiind unul redus).
Conceput și realizat sub coordonarea doamnei Conf. univ. dr. Georgeta 
CHIRLEŞAN, în cadrul activității de seminar, la disciplina „Instituții Politice” printr-o 
cercetare de teren bazată pe chestionar, studiul a vizat identificarea nivelului de 
percepție asupra actualei guvernări prin prisma caracteristicilor sale, a provocărilor şi 
impactului asupra securității naționale, precum şi identificarea unor opinii personale 
şi recomandări ale respondenților vizavi de aceste aspecte.
Viitorii jurnaliști au aplicat chestionarul unui eșantion mixt (48% femei și 52% bărbați), 
cu vârste cuprinse între 19 și 70 de ani, atât din mediul rural cât și din cel urban, care 
activează (sau au lucrat anterior) în medii profesionale diferite. Dintre participanții la 
studiu 40% au fost studenți, 38% angajați, 12% șomeri și 10% pensionari.
Principalele aspecte obținute prin prelucrarea și interpretarea datelor colectate de 
către studenții specializării Jurnalism anul I sunt redate în rândurile care urmează.

Perspectiva cetățenilor argeșeni 
asupra bunei guvernări

https://www.upitmedia.ro/perspectiva-cetatenilor-argeseni-asupra-bunei-guvernari/
Pentru a citi articolul accesați link-ul următor:
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Adriana RUJAN, Piese dintr-un puzzle neterminat

Adriana Rujan e specială din multe puncte de vedere. Lumina 
ochilor ei trece dincolo de orice obstacol fizic; ai impresia că îți 
scanează simultan și sufletul și mintea! E o formă de a-i citi pe 
oameni, dar nu pentru a le afla tainele (discreția ei e 
proverbială!), ci pentru a-i călăuzi prin labirinturile vieții.
Dela, cea de acasă și Doamna Adriana, cea de la școală, nu se 
identifică până la contopire, deși își împrumută una alteia 
substanța. Un sfert de secol aproape, cât i-am stat prin preajmă, 
n-am fost în stare să înțeleg de unde vine energia prin care 
guverna și spațiul public și spațiul domestic. Pentru unii, e 
doamna cu pisici, cu eșarfă și pălărie, cu vorbă cumpănită, profa 
de folclor și de LRC (limba română contemporană). Nu cred că 
a auzit-o cineva ridicând tonul, lansându-se în polemici inutile, 
etichetând sau recurgând la resursele discursului depreciativ. 

Grațioasă în mișcări, ageră în gândire, știa 
prea bine puterea-slăbiciunea cuvântului, a 
celui scris, a celui rostit. N-a vorbit mult, nu a 
scris îndeajuns, iar de publicat, a publicat 
invers proporțional cu cât a citit. E unul 
dintre motivele pentru care acest volum se 
impunea ca act de recuperare și restituire.
”Pasaje dintr-un destin asumat” ar fi fost un 
titlu cu suficientă încărcătură semiotică: 
focusează termenul-nucleu și problematica 
destinală (abia când scriu rândurile astea 
asociez destin și destinație); deschide 
canalul de trecere, de comunicare între 
lumi-spații sau între etape existențiale (ca în 
riturile vangennepiene), dar îl și închide-

încorsetează-obturează, accederea la 
nivelul următor – ontologic și axiologic – 
nefiind la îndemâna oricui; ultimul termen al 
sintagmei-titlu derivă dintr-o constantă 
mentalitară a omului tradițional – împăcarea 
c u  s i n e ,  î n c a d r a r e a  î n  r i t m u l 
macrocosmosului ordonator și izbăvitor. 
Conținutul etnologic a fost structurat pe trei 
elemente nucleare: ghicitoarea, colindul și 
descântecul, câmpuri epistemice în care 
Adriana Rujan are contribuții remarcabile. 
Demn de subliniat este și faptul că la baza 
coagulării teoretice a conceptelor stă o 
perseverentă muncă de teren, dublată de 
documentarea intensivă în arhivă-bibliotecă. 
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Stau mărturie sacii de fișe cu materiale 
etnografice extrase din publicațiile vechi, 
nesistematizate la vremea cercetărilor sale 
în colecții sau antologii, fișele de observație 
de teren, înregistrările audio-video ale unor 
obiceiuri calendaristice sau existențiale, 
dintre care a valorificat în calitate de 
culegător de folclor 112 texte, în antologia 
Folclor poetic din Argeș (1979), 20 de texte, 
în volumul Floare albă din cunună (coord. 
Moise Mitulescu, 1982); 58 de texte, în 
Colinde și obiceiuri de iarnă din Argeș – 
Muscel; 9 texte, în Foclor poetic din Argeș – 
Descântece (2006). (Parcă pentru a adânci 
misterul – vorba poetului corolei de minuni 
a lumii -, pentru a-i amplifica aura 
legendară, multora dintre documentele 
celei care a condus Asociația folcloriștilor 
argeșeni mai bine de trei decenii, li s-a 
pierdut urma! Explic astfel de ce nu am 
inclus aici niciun material inedit.) Lucrarea e 
întregită de un capitol consistent de eseuri 
și studii literare, de unul alocat recenziilor, 
cronicilor și prefețelor, de interviul cu 
Eugenio Coșeriu, de câteva note despre 
personalitatea Adrianei Rujan și de insertul 
”Dicționarul limbii române folclorice – 
lexicul descântecelor”, lucrare autonomă 
concrescută dintr-un grant de cercetare 
nefinanțat din 2005, dar valorificat 
tipografic într-un tiraj restrâns, fapt pentru 
care am considerat oportună introducerea 
contribuției lexicografice în circuitul 
l i teraturi i  de special i tate. Pasajele 
repetitive, anumite redundanțe nu au fost 
eliminate de editor, fiind purtătoarele unor 
nuanțe suplimentare în contextul în care 
sunt integrate; mai mult, ele sunt mărci ale 
unei poetici repetitive asimilate organic de 

cel care deslușește mecanismele intime ale 
oralității folclorice. Nu am păstrat pentru 
prezentul volum materialele de limba 
română/lingvistică: Limba română pentru 
studenții străini din anul pregătitor (două 
fascicole, în colaborare – 1981); Afixe 
productive în limbajele de specialitate (fizică 
– chimie) - 1983; Limba română – Sinopsis 
(1985), în colaborare; Categorii ale 
vocabularului în limbaje de specialitate – 
1987; Prepoziții cu regim cazual zero ca 
modalizatori ai calității - 1994; Accentul în 
perspectivă sintactică – 1997. O serie de alte 
articole și studii prezentate la sesiuni, 
congrese, conferințe nu au fost tipărite 
pentru că Adriana Rujan era foarte 
pretențioasă cu forma în care livra conținutul 
științific (a tatonat 20 de ani până și-a 
publicat teza de doctorat, 1978 – 1998!!): 
Numele și circumscrierea lui rituală (2002), 
Gheorghe Vrabie – un secol de la naștere: 
repere și evaluări (2008); Aspecte stilistice 
ale povestirii basmului (2009) etc. Simpla 
inventariere a programelor manifestărilor la 
care a conferențiat ar fi edificatoare. Au 
rămas în așteptare și alte proiecte în care 
Doamna Profesoară mă implicase, gen 
Antologia de folclor l i terar, Focurile 
ceremoniale din Argeș și Muscel, Pentru o 
estetică integrată a folclorului...,
piese dintr-un puzzle neterminat!
***
Apar în viața fiecăruia dintre noi oameni care 
ne marchează destinul. Prezențe difuze 
uneori, a căror atingere nu lasă urme vizibile 
la exterior, amprentează însă straturile 
profunde ale ființei. Și le amprentează 
ireversibil... Vreau să cred că cel puțin pentru 
viața asta rămân asistentul Doamnei Rujan!

https://www.upitmedia.ro/adriana-rujan-piese-dintr-un-puzzle-neterminat/
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Târgul de oferte educaționale 2022 
UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

În zilele de 29 și 30 iunie a fost organizat Târgul de  oferte educaționale 2022, 
în fața Bibliotecii Județene ”Dinicu Golescu”. 
Au fost expuse standuri cu cele șase facultăți plus Colegiul Terțiar.
Profesorii și studenții au fost acolo pentru a le răspundea viitorilor studenți 
la întrebările pe care le aveau. 

Link video: https://www.upitmedia.ro/targul-ofertelor-educationale-upit-2022/
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ADMITERE 2022

Emisiuni TV: Prezentarea facultăților 

https://www.upitmedia.ro/admitere-2022-facultatea-de-stiinte-educatie-fizi
ca-si-informatica/

Facultatea de Ştiințe, 
Educație Fizică și Informatică

https://www.upitmedia.ro/admitere-2022-facultatea-de-stiinte-econom
ice-si-drept/

Facultatea de Științe Economice 
și Drept

https://www.upitmedia.ro/admitere-2022-facultatea-de-electronica-comu
nicatii-si-calculatoare/

Facultatea de Electronică, 
Comunicații și Calculatoare

https://www.upitmedia.ro/admitere-2022-facultatea-de-mecanic
a-si-tehnologie/

Facultatea de Mecanica 
și Tehnologie
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Emisiuni TV: Prezentarea facultăților 

https://www.upitmedia.ro/admitere-2022-facultatea-de-stiinte-educati
e-fizica-si-informatica/

COLEGIUL 
TERȚIAR NONUNIVERSITAR

https://www.upitmedia.ro/admitere-2022-facultatea-de-stiinte-ale-educ
atiei-stiinte-sociale-si-psihologie/

Facultatea de Științe ale Educatiei, 
Științe Sociale şi Psihologie

https://www.upitmedia.ro/admitere-2022-facultate-de-teologie-litere-istor
ie-si-arte-universitatea-din-pitesti/

Facultate de Teologie, Litere, 
Istorie și Arte 

Doctorat

Colegiul Terțiar
Nonuniversitar

Masterat

Licență

Universitatea din Pitești

01 - 30 Iulie
01 August - 13 Septembrie

Admitere online 2022

https://www.upit.ro/ro/despre-universitate/admitere-universitatea-din-pitesti/admitere-2022

Admitere
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Festivitatea de absolvire a studenților 
Promoția 2022

Universitatea din Pitești a marcat finalul 
studiilor universitare și școlare prin 
Festivitatea Absolvenților – Promoția 
2022, în data de 30 iunie. La eveniment 
au participat șefii de promoție ai fiecărui 
program de studiu de la Universitatea 
din Pitești și, totodată,  șefii de promoție 
de la licee.
Mulțumim partenerilor universității: 
Institutia Prefectului Argeș, Consiliul 
Județean Argeș, Primăria Municipiului 
Pitești, Inspectoratul Școlar Județean 
Argeș, Camera de Comert, Industrie și 
Agricultură Argeș, Consiliul Consultativ 
al Rectorilor, Filarmonica Pitești, 
Biblioteca Județeană Arges “Dinicu 
Golescu”, Liceul de Arte “Dinu Lipatti” 
Pitești, partener media Argeș TV și 
sponsorului BCR-Sucursala Argeș.
Din public nu au lipsit colegii lor, 
profesorii care i-au susținut necontenit 
și părinții emoționați de marcarea 
acestei etape de maturizare a copiilor 
lor. Emoțiile au fost la ele acasă în 
tribunele Grădinii de Vară din Pitești, 
acolo unde două generații de absolvenți 
și-au dat mâna într-un pact simbolic prin 
care au promis că vor construi împreună 
o societate bazată pe respect și 
libertate.
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După ce fiecare invitat a transmis 
încurajările binevenite în astfel de 
momente, au intrat în scenă șefii de 
promoție ai fiecărei facultăți. În 
aplauzele spectatorilor au fost lăudați 
pentru munca depusă în timpul anilor 
de studiu. 
Meritul este al lor, căci datorită ambiției 
și a dorinței de a se remarca în mediul 
universitar au făcut performanță. Șefii 
de promoției ai Universității de Pitești 
au primit câte o plachetă din partea 
primarului orașului Pitești, Cristian 
Gentea,  cu un mesaj profund prin care 
și-a propus să-i încurajeze: „Se acordă 
pentru absolvirea strălucită a facultății, 
în așteptarea viitoarelor performanțe 
puse în slujba orașului în care v-ați 
format”.
A răsunat Gaudeamus Igitur și We are 
the Champions și pentru cei mai tineri 
dintre premianți, șefii de promoție de la 
liceu. Absolvenții au fost la fel de 
emoționați precum colegii lor mai mari. 
C u  s i g u r a n ț ă  a m b i ț i o n a ț i  d e 
performanțele absolvenților mai mari, 
care și-au dorit să le fie modele și să le 
arate că se poate și că visele lor chiar 
pot deveni realitate dacă își doresc cu 
adevărat. Ei vor umple sălile de curs din 
toamnă și care, peste trei-patru ani vor 
culege meritele la aceeași festivitate a 

absolvenților. Simbolic, Ruxandra 
Mărtoiu, una dintre elevele de 10 ale 
județului Argeș, a primit cheia succesului 
de la studenți pentru a deschide noi și noi 
drumuri ale succesului.

A u  f o s t  m o m e n t e  e x t r e m  d e 
emoț ionante,  unice,  atât  pentru 
reprezentanții performanței argeșene, 
cât și pentru părinții și profesorii care știu 
cât de mult au investit în copiii lor. 
Emoțiile au trecut odată cu finalizarea 
festivității, urmând apoi momente 
artistice menite să destindă atmosfera.

Cheia succesului va fi dată din nou mai 
departe elevilor care vor urma calea 
cunoașterii, ghidați fiind de cei care vor 
prelua cu mult curaj frâiele vieții de adult.

https://www.upitmedia.ro/a-rasunat-we-are-the-champions-in-centrul-pitestiului-pentru
-performanta-universitara-si-scolara-la-festivitatea-absolventilor-promotia-2022/A

Delia Mușetescu, 
studentă la Română-Franceză, FTLIA

Link video: https://www.upitmedia.ro/festivitatea-de-absolvire-upit-promotia-2022/
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Universitatea din Pitești a semnat un parteneriat 
cu reprezentanții Confindustria România 
– asociație a oamenilor de afaceri italieni

În ziua de 5 iulie 2022, Universitatea din 
Pitești a semnat parteneriatul cu 
reprezentanții Confindustria România – 
asociație a oamenilor de afaceri italieni. 
În deschiderea evenimentului, Rectorul 
Dumi t ru  Ch i r leșan a  prezenta t 
contextul parteneriatului, subliniind 
bună colaborare a Universității cu 
mediul socio-economic.Domnul Luca 
Rabbia, prezent la eveniment în dublă 
calitate, ca reprezentant  Confindustria 
România, dar și ca Președinte al 
Consiliului Consultativ al Rectorului a 
p rezen ta t  impor tan ța  med iu lu i 
academic piteștean și, totodată, 
prezența în România a Confindustria – 
două entități foarte puternice.  
Președintele Confindustria, Giulio 
Bertola a punctat viziunea modernă pe 
care o are universitatea privind 
formarea studenților și deschiderea 

pen t ru  med iu l  soc io -economic . 
Parteneriatul semnat deschide o serie 
de beneficii pentru studenți în privința 
stagiilor de practică și internshipuri etc. 
Președinta Senatului, Mihaela Diaconu 
a evidențiat rolul antreprenoriatului în 
universitate, valorizarea rezultatelor 
cercetări i  și importanța realizări i 
transferului tehnologic. Totodată, a 
subliniat importanța identificării celor 
mai importanți factori pentru dezvoltarea 
mediului universitar și cel de afaceri 
italian, astfel încât ambele părți să fie 
câștigătoare. 
Prorectorul Adrian Sămărescu a avut o 
intervenție apreciată de cei prezenți la 
eveniment în care a subliniat valoarea 
tehnologiei actuale și dezvoltarea ei 
continuă, utilizarea roboților în industrie, 
dar că, toate acestea nu ar însemna 
nimic fără prezența factorului uman.

Link video: 
https://www.upitmedia.ro/universitatea-din-pitesti-a-semnat-un-parteneriat-cu-reprezentantii-confindustria-romania/

iulie
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“HYDROGEN – 
a mean to decarbonize the global economy”

Universitatea din Pitești a organizat în zilele de 5-
6 iulie un eveniment științific centrat pe hidrogen.

Specialiști de top din Austria (AVL GmbH), Franța 
(Renault Group), Germania (FEV Europe) și 
Român ia  ( I C S I  Rm.  Vâ l cea ,  R AT E N , 
Universitatea din Pitești) au generat dezbateri 
intense pe subiectul hidrogenului. Știm cu toții, 
avantajul cert al hidrogenului derivă din 
posibilitatea furnizării de energie fără emisii de 
CO2 (gaz considerat ca fiind principalul 
responsabil pentru încălzirea globală). Din 
discuțiile celor două zile a reieșit că în acest 
moment sunt încă multe întrebări referitoare la 
problemele ce derivă din dorința utilizării sale pe 
scară largă: cum producem hidrogenul curat și cu 
ce consum de energie?, cum și când se va crea 
infrastructura necesară dezvoltării unei economii 
în care hidrogenul ar trebui să joace un rol 
major?, cum se va stoca hidrogenul?
Și prin acest eveniment științific, Universitatea 
din Pitești a sărbătorit, alături de participanți, cei 
60 de ani în care s-a clădit o tradiție a excelenței 
academice.
Programul complet al evenimentului și cele șase 
prezentări se regăsesc la:
https://www.upit.ro/ro/cercetare-stiintifica/events

https://www.upitmedia.ro/hydrogen-a-mean-to-decarbonize-the-global-economy-2/
Link video: 
https://www.upitmedia.ro/hydrogen-a-mean-to-decarbonize-the-global-economy-3/
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Cursuri de conducere defensivă cu pilotul 
Vali Porcișteanu pentru studenții UPIT

STUDENT AUTO SHOW #Ediția a II-a

Link video: 
https://www.upitmedia.ro/cursuri-de-conducere-defensiva-cu-pilotul-vali-porcisteanu-
pentru-studentii-upit/

Link video: https://www.upitmedia.ro/student-auto-show-editia-a-ii-a/

Universitatea din Pitești vă așteaptă la ,, Salonul 
Student Auto”, organizat de Facultatea de 
Mecanică și Tehnologie. Evenimentul a devenit 
realitate din dorința de a prezenta și promova 
realizările tehnice ale studenților, absolvenților și 
prietenilor Facultății de Mecanică și Tehnologie
Așteptăm studenți, elevi și toți pasionații de 
automobile în perioada 08 – 10 iulie 2022, pentru a 
vedea rezultatele participanților la cea de-a doua 
ediție a acestui eveniment studențesc.
Str. Târgul din Vale nr. 1 (în parcarea Rectoratului)
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Link video: https://s9.ro/1obk

Link video: https://www.upitmedia.ro/centrul-de-consiliere-si-orientare-in-cariera-ccoc-universitatea-din-pitesti/

TRIALOGURI – PREMISELE ADMITERII 2022

Moderator: 
Conf. Univ. Dr. Adrian Sămărescu
Invitați: Inspector Școlar General, Dumitru Tudosoiu și Rectorul Universității din Pitești, 
Conf. Univ. Dr. Ing. Dumitru Chirleșan

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră 
(CCOC)- Universitatea din Pitești

Moderator: Iulia Lișman
Invitați: 
Lect. univ dr. Andreea Bădulescu – 
Directorul Centrului De Consiliere 
și Orientare în Carieră (CCOC) 
și Andra Văsîi – Psiholog dr. specialist 
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Proiect de teatru educațional la 
Universitatea din Pitești, cu studenți din Turcia, 

Bulgaria, Serbia și România

Studenți din Bulgaria, Turcia, Serbia și 
România au organizat în săptămâna 4-
8 iulie un proiect de teatru educațional, 
la Universitatea din Pitești.
Peste 30 de studenți și profesori au 
muncit vreme de cinci zile la punerea în 
scena a trei basme din culturi diferite: 
Fata babei și fata moșului, Prințul și 
dragonul, Aventurile cocosului. 
Ineditul proiect a fost coordonat de 
profesorii de la Universitatea St. Cyril 
and St. Methodius din Veliko Tarnovo, 
Bulgaria, cu ajutorul colegilor de la 

Universitatea din Pitești, care au fost și 
gazde, prin Facultatea de Științe ale 
Educației, Științe Sociale și Psihologie, 
Universi tatea din Niś, Serbia și 
Universitatea Afon din Turcia, în cadrul 
unui proiect internațional Erasmus+.
La finalul celor cinci zile de pregătire, 
studenții au pus în scena cele trei 
basme, cu ajutorul unor marionete, într-
un decor și pe un fond sonor cu specific 
de poveste, aplicând tehnicile teatrale în 
activitațile educaționale.

https://www.upitmedia.ro/proiect-de-teatru-educational-la-universitatea-din-pitesti-cu-studenti-din-turcia-bulgaria-si-serbia/

Link video: https://www.upitmedia.ro/proiect-de-teatru-educational-international-la-upit/
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Rectorul UPIT în plenul conferinței 
Workshop-ului Regional privind rezultatele 

analizei decalajelor pentru programele de educație 
și formare în domeniul nuclear și radiații [RER 90049]

https://www.upitmedia.ro/upit-participa-la-workshop-ul-regional-privind-rezultatele-analizei-decalajelor-pentru-programele-de-
educatie-si-formare-in-domeniul-nuclear-si-radiatii-rer-90049/

Universitatea din Pitești, reprezentată prin 
rectorul Dumitru CHIRLEȘAN, participă la 
Workshop-ul Regional privind rezultatele 
analizei decalajelor pentru programele de 
educație și formare în domeniul nuclear și 
radiații [RER 90049].
Evenimentul are ca scop prezentarea și 
dezbaterea planului de lucru al proiectului 
[RER 90049] și strategiile detaliate de 
implementare și de aplicare a chestionarului 
care trebuie completat de statele membre 
participante.

O altă temă ce va fi discutată este cea despre nevoile actuale ale țării, provocările și 
contextul în schimbare ale educației nucleare, inclusiv metodele și instrumentele 
de formare, pentru a reevalua situația de referință.
Evenimentul va oferi, de asemenea, baza pentru prima etapă a Proiectului, care 
urmărește identificarea lacunelor și nevoilor de formare și pregătirea unui plan de 
acțiune.
La Workshop-ul [RER 90049] participă 32 de participanți din 30 de organizații 
nucleare din 21 de state membre.
Alături de rectorul Universității din Pitești participă Minodora APOSTOL, RATEN 
ICN și Adriana-Nicoleta BADEA, CITON.
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Evenimente importante la Universitatea din Pitești 

În ziua de 25 iulie 2022, Universitatea din 
Pitești, în parteneriat cu Agenția Nucleară 
și pentru Deșeuri Radioactive au 
organizat două evenimente de mare 
impor tan ță  pen t ru  comun i ta tea 
academică: acordarea titlulului de 
Membru de Onoare al Senatului UPIT, 
Excelenței Sale, Sir William D. Magwood 
IV – director general Agenția Nucleară 
Europeană;

 

Excelența Sa, Wiliam D. Magwood IV, a 
mulțumit conducerii UPIT pentru titlul 
acordat de Membru de Onoare al 
Senatului și, totodată, a subliniat 
importanța Universității din Pitești ca actor 
reprezentativ pe piața educațională 
universitară în domeniul energeticii 
nucleare.

În cadrul evenimentului, autoritățile locale 
reprezentate de prefectul Radu Perianu, 
primarul Cristian Gentea, Președintele 
Consiliului Județean Argeș, Ion Mînzînă, 
primarul orașului Mioveni Ion Georgescu, 
inspectorul școlar general Dumitru 
Tudosoiu, senatorul Cristina Stocheci au 
rememorat momente importante din viața 
omului și profesionistului Șerban Valeca și 
au felicitat inițiativa universității de a-i 
aduce un omagiu prin denumirea 
amfiteatrului din corpul central, amfiteatrul 
Șerban Valeca.

Excelența Sa, Sir William D. Magwood IV – director general 
Agenția Nucleară Europeană, Membru de Onoare al senatului UPIT
 

https://s9.ro/1ob6

 

Atribuirea numelui in memoriam 
profesor Șerban Valeca, amfiteatrului 
3.40 din corpul central

Link video: https://s9.ro/1ob7
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Universitatea din Pitești celebrează parteneriatul 
cu Arhivele Militare Române

Universitatea din Pitești a fost gazda 
Sesiunii de Comunicări Științifice 
organizată de Arhivele Mil i tare 
Naționale Române. În Corpul Central al 
UPIT s-au desfășurat activitățile de 
celebrare a 102 de la înființarea 
Depozitului Central de Arhivă și 25 de 
ani de parteneriat cu Universitatea din 
Pitești.
În cadrul evenimentului, Corpul Central 
al universității a găzduit o expoziție 
fotografică.
Imaginile ilustrează Armata Română și 
Casa Regală a României.

https://www.upitmedia.ro/universitatea-din-pitesti-celebreaza-parteneriatul-cu-arhivele-militare-romane-2/
Link video: 
https://www.upitmedia.ro/universitatea-din-pitesti-celebreaza-parteneriatul-cu-arhivele-militare-romane-2/
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AMBASADORUL ITALIEI ÎN VIZITĂ 

LA UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

https://www.upitmedia.ro/ambasadorul-italiei-in-vizita-la-universitatea-din-pitesti/

Link video: https://www.upitmedia.ro/ambasadorul-italiei-in-vizita-la-universitatea-din-pitesti-2/

Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Italia în România, Alfredo Maria 
Durante Mangoni a fost în vizită la Universitatea din Pitești, la inițiativa Președintelui 
Consiliul Consultativ al Rectorului, Luca Rabbia. Scopul vizitei a fost consolidarea 
parteneriatului cu UPIT și dezvoltarea relaţiilor cu mediul socio-economic italian din 
Regiunea Sud-Muntenia.
Evenimentul a fost prezidat de dna. prof. univ. dr. Mihaela Diaconu-Președinta Senatului 
Universitar, cu participarea Prorectorului pentru Relații Internaționale, Corina Georgescu 
și Directorului Centrului pentru Relații Internaționale, Loredana Bloju, alături de decani, 
cadre didactice și studenți UPIT.  
Evenimentul s-a bucurat de prezența autorităților publice locale: Ionuț Bogdan 
Minciunescu- Subprefectul Județului Argeș, Puiu Marius Cristian-Reprezentant Consiliul 
Județean Argeș, Marian Năstase-Directorul executiv al Asociației Oamenilor de Afaceri 
Argeș, Valentin Simion Zanfir-Directorul General al Camerei de Comerț, Industrie și 
Agricultură Argeș, Dumitru Tudosoiu-Inspectorul General al ISJ Argeș și oameni de 
afaceri din companii cu capital italian: Giovanni VERDUCI (Director General Mechrom 
Industry), Loredana Elena ISTRATE (Fontana), Enea COSSA (Director Marca 
România), Davide MEDA (Recruitment&Employer Branding Pirelli Tyres România).
Excelența Sa, Ambasadorul Alfredo Maria Durante Mangoni a subliniat importanța 
relațiilor mediului academic cu mediul socio-economic și, totodată, sprijinul autorităților 
locale oferit în materializarea obiectivelor propuse.
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Universitatea din Pitești a deschis 

Anul Universitar 2022 – 2023

https://www.upitmedia.ro/universitatea-din-pitesti-a-deschis-anul-universitar-2022-2023/
Link video: https://www.upitmedia.ro/deschiderea-anului-universitar-2022-2023-universitatea-din-pitesti/

Universitatea din Pitești a organizat astăzi, 
în parteneriat cu Primăria Pitești, 
deschiderea anului universitar 2022-2023, 
an în care celebrăm 60 de ani de 
învățământ superior argeșean.
În Piața Primăriei, în inima cetății, întreaga 
comunitate a vibrat de tinerețe, frumusețe, 
emoții și trăiri intense.    
In deschiderea festivității  studenți, 
masteranzi si doctoranzi ai UPIT au  
prezentat un moment artistic inedit.
Universitarii, reprezentați de Rector – 
conferențiar universitar doctor inginer 
Dumitru CHIRLEȘAN și Președinte al 
Senatului universitar – profesor universitar 
doctor Mihaela DIACONU, au transmis 
mesaje de încurajare studenților boboci dar 
și celor din anii mai mari să-și urmeze 
idealurile.

Au trăit emoția debutului studenției și 
oficialitățile administrației publice locale și 
centrale, reprezentanți ai mediului 
preuniversitar,  instituțiilor de cultură 
argeșene, instituții bancare și ai mediului 
socio-economic, transmițând mesaje de 
susținere, subliniind oportunitățile pe care 
le oferă instituțiile statului tinerilor prin 
diferite programe și proiecte.
Festivitatea a continuat cu parada 
studenților la care, bineinteles, s-au alăturat 
cadrele didactice universitare, oficialii și 
invitații.
În fața impunatoarei cladiri a Universității 
din Pitești, anul aniversar universitar 2022-
2023 a fost declarat deschis oficial prin 
vocea rectorului Dumitru CHIRLEȘAN

GAUDEAMUS IGITUR!

octombrie
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Expoziție ”IN MEMORIAM – 
30 de ani de la RAZBOIUL DE LA NISTRU (1992)” 

la Universitatea din Pitești

https://www.upitmedia.ro/expozitie-in-memoriam-30-de-ani-de-la-razboiul-de-la-nistru-1992-la-universitatea-din-pitesti/

Link video: https://www.upitmedia.ro/expozitie-in-memoriam-30-de-ani-de-la-razboiul-de-la-nistru-1992-upit/

La Universitatea din Pitești, timp de două zile se 
desfășoară expoziția ”IN MEMORIAM – 30 DE 
ANI DE LA Războiul de la Nistru (1992)”.
În holul rectoratului, acțiunea se derulează în 
colaborare cu Agenția pentru Știință și Memorie 
Militară din Republica Moldova, Arhivele Militare 
Naționale Române și Facultatea de Teologie, 
Litere, Istorie și Arte a Universității din Pitești.

Cercetatori și profesori aduc un omagiu eroilor 
căzuț i  pent ru  apărarea  in tegr i tă ț i i  ș i 
independenței Republicii Moldova.

Evenimentul se dorește și o formă de recuperare 
a memoriei istorice.
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Lansarea albumului de artă “PORTRAITS”

Printre invitații de seamă să numără Principele Șerban Dumitrie Sturdza, Ioana Beltic 
Piassoni-pictor-restaurator,  Camelia Diaconescu-fondatoarea Galeriei 
Art•Coffee•Cowork, Florian Silișteanu-poet, artiști plastici, apropiaţi ai artistului, clerici 
ortodocşi, reprezentanţi ai lumii culturale şi iubitori de artă, cadre didactice universitare și 
studenți. Cristian Dragomirescu este absolvent al specializării Teologie de la Universitatea 
din Pitești. A descoperit pasiunea pentru pictură la o vârstă fragedă când a făcut un desen 
pentru mama lui. Părinții au văzut potențialul artistic și l-au sprijinit pe acest drum. Datorită 
talentului și portretele pe care a alesă să le transpună pe pânză, artistul Cristian 
Dragomirescu a reușit să se impună în topul celor mai buni portretiști contemporani 
datorită talentului și portretele realizate.Alocuțiunile au fost deschise de conf.univ.dr. 
Adrian Sămărescu, fost coleg de facultate cu pictorul, a urmat Principele Șerban Dumitrie 
Sturdza, șirul aprecierilor a continuat cu Ioana Beltic Piassoni, Camelia Diaconescu, 
Florian Siliștean, colegi și profesori.Albumul de artă se numește Portraits, cuprinde cele 
mai bune lucrări în număr de 68, majoritate portrete, Regii și Reginele României, PS 
Varlaam- Episcop Vicar Patriarhal, actorul Constantin Cotimanis ori Harry Tavitian, artiști 
și scriitori.Printre cei imortalizați de autor se află Regele Mihai, mai mulți ierarhi ai Bisericii, 
actori și alte personalități ale vieții publice din țara noastră.Cristian Dragomirescu, a 
adresat mulţumiri tuturor celor prezenţi şi celor care l-au susţinut de-a lungul timpului în 
parcursul profesional.

Joi, 13 octombrie, orele 15, la Universitatea 
din Pitești a avut loc lansarea albumului de 
artă “PORTRAITS” semnat de artistul 
p l a s t i c ,  C r i s t i a n  D r a g o m i r e s c u . 
Evenimentul a fost moderat de Prorectorul 
pentru relaţii cu studenţii, absolvenţii şi 
mediul socio-economic, Conf. univ. dr. 
Adrian Sămărescu. 

https://www.upitmedia.ro/lansarea-albumului-de-arta-portraits/
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Sinteza evenimentelor UPIT, 3-14 OCTOMBRIE

UPIT campioană la nivel continental, 
la baschet feminin 5×5

Link video: https://www.upitmedia.ro/sinteza-evenimentelor-upit-3-14-octombrie/
Prezentatoare: Mădălina PRECUP 

Jocurile Europene Universitare au avut loc în acest 
an în Polonia, la Lodz, iar surprizele nu au întârziat 
să apară: echipa de baschet feminin 5×5 a 
Universității din Pitești a reușit să ridice trofeul 
continental. După o finală încinsă, disputată în fața 
ucrainencelor de la Universitatea Vasyl Stefanyk, 
piteștencele au reușit să se impună cu scorul de 54-
44, aducând titlul european în Argeș. Astfel, tinerele 
jucătoare au realizat cea mai mare performanță a 
UPIT în competițiile europene de baschet de până 
acum. 

https://www.upitmedia.ro/upit-campioana-la-nivel-continental-in-baschet-feminin-5x5/
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Departamentul de Fabricaţie şi Management 
Industrial din cadrul Facultăţii de Mecanică şi 
Tehnologie a Universităţii din Piteşti, în 
colaborare cu Asociația Generală a 
Inginerilor din România (AGIR) - sucursala 
Argeș, organizează, în perioada septembrie-
noiembrie 2022, ȘCOALA DE TOAMNĂ 
”PRIMI I  PAȘI  CĂTRE INGINERIE 
INDUSTRIALĂ”.

ŞCOALᾸ DE TOAMNᾸ 
„PRIMII PAŞI CᾸTRE INGINERIE INDUSTRIALᾸ”

Link video: https://www.upitmedia.ro/scoala-de-toamna-facultatea-de-mecanica-si-tehnologie-proiect-final/

Evenimentul se adresează elevilor din liceele 
argeşene şi este structurat în mai multe 
etape: prima etapă s-a desfăşurat în 
septembrie 2022, cu participarea a peste 35 
de elevi, alături de cadre didactice din 
următoarele licee argeşene:   Colegiul 
Economic „Maria Teiuleanu”,  Liceul 
Tehnologic Construcţii de Maşini Mioveni, 
Liceul Tehnologic Topoloveni,  Liceul 
Tehnologic Dacia, Colegiul Ecologic, Liceul 
Tehnologic "Ferdinand I" Curtea de Argeș, 
Liceul Teoretic "Ion Barbu.A doua etapă a fost 
vineri, 14 octombrie 2022, în Laboratorul 
multifuncțional al FMT-  unde au fost aşteptaţi 
peste 40 de elevi şi cadre didactice din 
Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”, şi 
Liceul Tehnologic Topoloveni. Profesorii 
Depar tamen tu lu i  de  Fabr i ca ţ i e  ş i 
Management Industrial,  asistenţi  de 

cercetare, ingineri, tehnicieni şi studenţi din 
anul III si IV ai programelor  de studii TCM şi 
IEI vor împărtăşi elevilor din secretele 
meseriei: proiectarea asistată a unor repere 
industriale, prelucrare pe maşini cu comandă 
numerică (ECO TURN 510 si ECO MILL), 
imprimare 3D, analiză micro şi macroscopică, 
formare cu ajutorul realităţii  virtuale. 
„Parteneriatul dintre Facultatea de Mecanică 
şi Tehnologie, ISJ Arges,  Asociatia Generală 
a Inginerilor din România-sucursala Argeş, 
alături de reprezentanţii mediului economic 
local prin Compania Leoni, a condus la 
succesul acestui eveniment, cu beneficii pe 
termen lung pentru elevii argeşeni atât în 
dezvoltarea personală, cât şi în alegerea 
carierei viitoare” a declarat, pentru UPIT 
Media, Alin Rizea, decanul Facultăţii de 
Mecanică şi Tehnologie.

74



UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

Sala de sport a Universității din Pitești a găzduit 
întâlnirea dintre studenții din cămin și reprezentanți 
ai  conducerii  UPIT,  directorul  general 
administrativ – Mihai Oproescu, prorectorul Adrian 
Sămărescu și directorul Centrului pentru activități 
sociale – Monica Bildea. S-au purtat discuții 
despre constituirea comitetului de studenți 
responsabili de cantină și cămin. Printre altele au 
fost abordate și problemele de care se lovesc 
căminiștii, locuri de parcare, programul de 
funcționare al cantinei și spațiile de cazare.
Conducerea s-a arătat deschisă în rezolvarea 
inconvenientelor și dispusă să îmbunătățească 
viața studentului UPIT.

https://www.upitmedia.ro/despre-viata-in-camin-si-alegerile-studentesti-2/

Despre viața în cămin și alegerile studențești

Universitatea din Pitești a primit Placheta aniversară 
– 60 de ani de învățământ superior argeșean în cadrul evenimenului 

Topul Firmelor din Argeș 2022

Link video: https://www.upitmedia.ro/despre-viata-in-camin-si-alegerile-studentesti/

În data de 19 octombrie 2022, în cadrul evenimenului Topul 
Firmelor din Argeș 2022, Universitatea din Pitești a primit 
Placheta aniversară – 60 de ani de învățământ superior 
argeșean.

Evenimentul a fost organizat de Camera de Comerţ, 
Industrie și Agricultură Argeș și este la ediția XXVII. Acțiunea 
se organizează în fiecare an, iar scopul acesteia este de a 
premia oamenii de afacere argeșeni.  
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ht tps: / /www.upi tmedia. ro/ l imba-s i - l i teratura-repere- ident i tare- in-context -european/

Limba și literatura 
– Repere identitare în context european

Comicul în toate stările

Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte 
a Universității din Pitești, prin Centrul de 
cercetări asupra imaginarului Imagines și în 
colaborare cu AUF și Centrul de reușită 
universitară organizează, în perioada 21-22 
octombrie, a XVIII-a ediție a conferinței 
Limba și literatura – Repere identitare în 
context european.
Tema propusă anul acesta, Comicul în toate 
stările, invită la abordări plurale asupra 
comicului sau, mai bine spus, asupra 
diverselor manifestări ale comicului, la 
nivelul cuvântului, al limbajului, al imaginii, 
al gestului, al mișcării și al sunetului, 
precum și asupra procedeelor și mijloacelor 
folosite în limbă, în literatură, în arte, în 
studii culturale și în istorie.
Dezbaterile sunt organizate în 8 secțiuni (1. 
L imba română. Li teratură română. 
Literatură comparată. Didactica limbii 
române. Comunicare şi studii culturale; 2. 
Limba franceză. Literatură franceză. 
Literaturi francofone. Studii culturale 
franceze. Studii culturale canadiene. 
Didactica limbii franceze. Traductologie – 
limba franceză. Limbaje de specialitate – 
franceză; 3. Limba spaniolă. Literatură 
spaniolă. Literatură hispano-americană. 
Studii culturale hispanice și hispano-
americane. Didactica limbii spaniole. 

Traductologie – limba spaniolă. Limbaje de 
specialitate – spaniolă; 4. Limba engleză. 
Literatură engleză. Literaturi anglofone. 
Studii culturale britanice și americane. 
Didactica limbii engleze. Traductologie – 
limba engleză. Limbaje de specialitate – 
engleză; 5. Limba germană. Literatură 
germană. Studii culturale germanice. 
Didactica limbii germane. Traductologie – 
limba germană. Limbaje de specialitate – 
germană; 6. Istorie, civilizaţie, societate, 
cultură; 7. Limbaje de specialitate (franceză, 
engleză, germană); 8. Artele spectacolului, 
Muzică).
Tema ediției din acest an a suscitat interesul 
a 80 de participanți de la universități și 
institute de cercetare din țară și din 
străinătate, conferința Limba și literatura – 
Repere identitare în context european fiind o 
ocazie excelentă pentru dezbatere și 
fecunde schimburi de idei.
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Sinteza evenimentelor UPIT, 17-21 OCTOMBRIE

Link video: https://www.upitmedia.ro/sinteza-evenimentelor-upit-17-21-octombrie/

Link video: https://www.upitmedia.ro/noi-colaborari-cu-mari-angajatori-din-italia/

Prezentatoare: Mădălina PRECUP 

Noi colaborări cu mari angajatori din Italia
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Comunicat

https://www.upitmedia.ro/comunicat/

Proiectul “Tranziția de la școală la piața 
muncii prin stagii de practică și intreprinderi simulate”

Universitatea din Pitești și Universitatea Politehica 
din București au început negocierile cu privire la 
constituirea unei UNIVERSITĂȚI NAȚIONALE. În 
cadrul primei întâlniri instituționale de negocieri, 
reprezentanții Universității din Pitești – Rectorul 
Dumitru CHIRLEȘAN și Președintele Senatului 
universitar Mihaela DIACONU au susținut ideea 
menținerii autonomiei Centrului Universitar Pitești. 
Noțiunea de ,,Universitate Națională” este un 
concept nou în sistemul educational din România 
și, pentru a putea fi pus în practică, este nevoie de 
noi reglementări legislative.

Moderator: Iulia Lișman
Invitați: Președinte Senat Universitar - Prof. univ. dr. Mihaela Diaonu
Link video: https://www.upitmedia.ro/proiectul-tranzitia-de-la-scoala-la-piata-muncii-prin-stagii-de-practica-si-intreprinderi-simulate/
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https://www.upitmedia.ro/oferta-educationala-a-universitatii-din-pitesti-prezentata-la-valencia/

În perioada 24-26 octombrie 2022, reprezentanții 
Centrului pentru Relații Internaționale al Universității 
din Pitești, Corina-Amelia GEORGESCU, Prorector 
Relații Internaționale, și Cristina-Loredana BLOJU, 
Director CpRI, au efectuat o acțiune de promovare a 
ofertei educaționale în rândul comunității românești 
din zona Valencia-Castellón. 

Această activitate a constat într-o serie de 
întâlniri cu reprezentanții unor asociații ale 
Românilor  de Pretutindeni:  Asociatia 
Românilor din Valencia, Asociación hispano-
rumena Pro Datina (Valencia), Asociación 
“Raices” para la Educación, la Lengua y la 
Sociedad  (Castellon).  De asemenea, 
reprezentanțiii UPIT au stabilit o legătură 
directă cu partenerii economici și sociali 

s p a n i o l i  ( A s s o c i a c i ó  E m p r e s a r i a l 
Alzira/Camera de Comerț – Alzira, English 
Centre – Escuela Oficial de Ingles, Ajuntament 
de Alzira – Regidoria de Promoció Eonomica, 
Ocupaciói  Comerç/Primăria  Alzira  – 
Departamentul pentru Promovare Economică, 
Piața Muncii și Comerț) pentru derularea de 
mobilități de practică pentru studenți, prin 
intermediul Programului Erasmus+.

Oferta educațională a 
Universității din Pitești prezentată la Valencia

WORKSHOP 
– EDUCATIE TIMPURIE INCLUZIVA ȘI DE CALITATE

Link video: https://www.upitmedia.ro/workshop-educatie-timpurie-incluziva-si-de-calitate-2/
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https://www.upitmedia.ro/stele-in-lumina-diminetii-la-festivalul-national-de-teatru/

Ceremonie Doctor Honoris Causa 
Prof. Univ. Dr. Kamal ABDULLA

Link video: https://www.upitmedia.ro/ceremonie-doctor-honoris-causa-prof-univ-dr-kamal-abdulla/

„Stele în lumina dimineții” 
la Festivalul Național de Teatru

Specializarea Actorie a Universității din Pitești este prezentă în Festivalul Național de Teatru!
Este un rezultat concret al unei munci de construcție de la zero, care durează de mai mulți ani si care 
acum se materializează printr-o prezență la un loc cu toate școlile de teatru, în cel mai important 
festival din România.
Felicitări tuturor profesorilor, studenților și prietenilor care au pus suflet, îndemânare, timp și energie 
pentru ca această specializare să existe și să performeze!

„Stele în lumina dimineții”
De: Alexandr Galin
Traducerea: Lia Crișan și Tudor Steriade
Distribuția: Valentina: Liliana Ilina, Lora: Alina Georgia, 
Anna: Rafaela Preda, Maria: Alexandra Bulucea, 
Klara: Hatice Yazbahar, Alexandr: Nick Ungureanu, 
Nikolai: Luis Picui
Adaptarea și regia: Bogdan Cioabă
Scenografia: Cristina Ciucu
Producător: 
Universitatea din Pitești – Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

noiembrie
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GALA UPIT 60

60 de ani de UPIT” marchează o filă de 
istorie pentru acest oraș „al LALELELOR” 
la secțiunea UNIVERSITARĂ!
Universitatea din Pitești a construit 
caractere, a șlefuit resurse umane, a 
întinerit orașul și l-a ridicat pe trepte 
europene de civilizație! Este interesant și 
lăudabil, că în cadrul specializărilor din 
cadrul Facultăților UPIT se regăsesc toate 
domeni i le  spec ifice  economicu lu i 
argeșean.
Învățământul filologic excelează în Pitești 
în toate formele de învățământ, ceea ce nu 
este întâmplător, la UPIT regăsind o 
tradiție de-o seamă cu istoria Universității! 
Cât despre învățământul tehnic, e bine să 
știți că Renault a ales DACIA pentru 
resursele umane din uzină, dar și pentru 

școala politehnică din cadrul UPIT! În fine, 
diversitatea domeniilor de licență și 
masterat din cadrul UPIT probează 
valoarea acestei instituții academice!
Corpul profesoral a avut de parcurs 
provocări într-o dinamică teribi lă – 
curricularele  școlare, pe de o parte și 
disponibilitatea studenților pentru nou, pe 
de o altă parte, au pus o presiune continuă 
pe dascălii universitari. Au existat critici, 
nemulțumiri, păreri controversate… față de 
graficul calității învățământului de-a lungul 
timpului… au existat polemici, revolte 
ascunse sau la vedere, cu privire la actul 
managerial… dar toate acestea sunt 
specifice unui ORGANISM VIU– proba 
supremă că UPIT trăiește, sporește și  AZI 
SĂRBĂTOREȘTE!

Continuarea articolului ...
https://www.upitmedia.ro/universitatea-din-pitesti-borna-60-celula-vie-a-organismului-social-pitesti/

Link video: https://www.upitmedia.ro/gala-upit-60/
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EXPOZIȚIE DE ICOANE LA TEOLOGIE, 
UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

Link video: https://www.upitmedia.ro/personalitati-culturale-argesene-invitat-prorector-adrian-samarescu/

Link video: https://www.upitmedia.ro/expozitie-de-icoane-la-teologie-universitatea-din-pitesti/

Personalități culturale argeșene, 
invitat prorector Adrian SĂMĂRESCU
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Ceremonie Doctor Honoris Causa 
Prof. univ. dr. Velizara Ivanova Pencheva

Link video: https://www.upitmedia.ro/lansare-de-carte-in-memoriam-cornel-constantinescu-un-sociolog-pentru-comunitate/

Link video: https://www.upitmedia.ro/ceremonie-doctor-honoris-causa-prof-univ-dr-velizara-ivanova-pencheva/

Lansare de carte 
“IN MEMORIAM CORNEL CONSTANTINESCU, 

UN SOCIOLOG PENTRU COMUNITATE”
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Biologie, UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI – 
60 de ani de existență

Link video: https://www.upitmedia.ro/sinteza-evenimentelor-upit-31-octombrie-11-noiembrie-2022/

Link video: https://www.upitmedia.ro/biologie-universitatea-din-pitesti-60-de-ani-de-existenta/

Sinteza evenimentelor UPIT, 
31 octombrie - 11 noiembrie 2022

Prezentatoare: Mădălina PRECUP
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Zilele porților deschise la UPIT

Universitatea din Pitești organizează Joi, 17 noiembrie 
2022, în intervalul orar 10:00 – 14:00, Rectorat, Strada 
Târgul din Vale, nr. 1, Corp central cel mai important 
eveniment dedicat elevilor: Zilele porților deschise la UPIT. 
Evenimentul vizează creșterea accesului elevilor din 
învățământul liceal la informații relevante privind oferta 
educațională a Universității din Pitești. Totodată, elevii pot 
afla criteriile de admitere în învățământul superior, despre 
mobilități Erasmus+, burse, competiții și concursuri 
studențești, programe de internship, stagii de practică și 

voluntariat, importanța educației de nivel superior în alegerea unei cariere, competențele și 
abilitățile pe care ar trebui să le dobândească un elev pe parcursul traseului educațional, 
oportunitățile de carieră din timpul studiilor universitare, principalele meserii pe piața muncii 
aferente calificării dobândite ca urmare a absolvirii studiilor de nivel superior.

Link video: https://www.upitmedia.ro/career-hub-2022-upit/

Universitatea din Pitești, cel mai mare furnizor de resursă umană din Regiunea Sud-
Muntenia, formator de competențe și partener activ al comunității locale și regionale, 
organizează Joi, 17 noiembrie 2022, orele 10.00-14.00, la sediul Universității din Pitești, 
Corpul central, Strada Târgul din Vale, nr.1 Career Hub-UPIT, 2022 – Târg de Joburi și 
Internship-uri pentru studenții și absolvenții UPIT, dar și pentru elevii din liceele argeșene. 
Evenimentul este organizat în parteneriat cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultură 
Argeș (C.C.I.A. Argeș), Asociația Oamenilor de Afaceri Argeș și Asociația Studențească 
AIESEC. Career Hub-UPIT este unul dintre cele mai importante evenimente de carieră 
dedicat studenților și absolvenților UPIT, respectiv angajatorilor, care facilitează întâlnirea 
cererii cu oferta de locuri de muncă și stagii de internship.

Career Hub-UPIT 2022 – 
Târg de Joburi și Internship-uri 

85



UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

Link video: https://www.upitmedia.ro/sinteza-evenimentelor-universitatea-din-pitesti-11-18-noiembrie-2022/
Prezentatoare: Mădălina Precup

SINTEZA EVENIMENTELOR 
UPIT, 11 – 18 Noiembrie 2022

Asociația studenților UPIT organizează BALUL BOBOCILOR 2022

TRIALOGURI – BALUL BOBOCILOR 

Link video: https://www.upitmedia.ro/trialoguri-balul-bobocilor-upit-2022/

Moderator: Iulia Lișman
Invitați: Daria Opăriuc 
             Florentin Gicaru
             - membri ASUPIT

Link video: https://www.upitmedia.ro/balul-bobocilor-upit-2022/
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Link video: https://www.upitmedia.ro/simpozion-stantare-22-11-2022/

SIMPOZION ȘTANȚARE – 22 11 2022

Forumul Implicării Comunităților ROSE, 
o primă ediție de succes

Pentru prima oară, implicarea comunităților în 
susținerea proiectelor ROSE este onorată, 
recunoscută și premiată în cadrul unui Forum dedicat: 
Forumul implicării comunităților ROSE. Vineri, 18 
noiembrie, la Hotel Novotel, în București, a avut loc un 
eveniment din cadrul campaniei de comunicare și 
conștientizare cu privire la activitățile, rezultatele și 
efectele proiectelor finanțate prin schemele de granturi 
pentru licee și universități din Proiectul privind 
Învățământul Secundar – ROSE...........................Continuarea articolului ...

https://www.upitmedia.ro/forumul-implicarii-comunitatilor-rose-o-prima-editie-de-succes/
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https://www.upitmedia.ro/ziua-mondiala-a-televiziunii/

Ziua mondială a televiziunii

Reuniunea de toamnă a ambasadorilor UPIT

Într-un context dinamic, complex şi gata de 
noi provocări  TV upitmedia.ro prin 
Universitatea din Piteşti iese în lume ca să 
arate că e parte a lumii! Rămâi conectat la 
ritmul din Inima Cetății!
Ziua mondială a televiziunii  (World 

Television Day) este marcată, anual, la 21 
noiembrie.
Apariţia televiziunii a transformat complet 
peisajul media. Deşi dimensiunile ecranului s-
au schimbat, iar oamenii creează, difuzează 
şi consumă conţinut video pe diverse 
platforme, numărul  gospodări i lor  cu 
televizoare din întreaga lume continuă să 
crească, televiziunea rămânând o sursă 
importantă de consum de conţinut filmat. 
Interacţiunea dintre diferitele forme de 
diseminare creează o mare oportunitate 
pentru a creşte gradul de conştientizare a 
publicului cu privire la problemele importante 
cu care se confruntă comunităţile şi planeta 
noastră, conform site-ului Organizaţiei 

Link video: https://www.upitmedia.ro/reuniunea-de-toamna-a-ambasadorilor-upit/
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OMUNICAT DE PRESA

,,PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”
Universitatea din Pitești implementează în perioada 14 octombrie 2022 – 14 aprilie 2025 proiectul ”Universitatea 4.0 – universitate deschisă și conectată pentru 
creșterea rezilienței instituționale ”, Cod proiect e-PNRR: 1550262842.

Valoarea totală a finanțării proiectului este de 20.146.957,6 lei, din care valoarea eligibilă și nerambursabilă din PNRR este în cuantum de 16.945.342,53 lei.

Obiectivele vizate în cadrul proiectului sunt în acord cu strategia de digitalizare a Universității din Pitești. Prin intermediul acestora se dorește creșterea calității 
educației și cercetării prin consolidarea infrastructurii digitale a universității, atât prin dezvoltarea de noi laboratoare și centre, cât și prin extinderi în 
infrastructura existentă în prezent în sălile utilizate în procesul de predare-învățare, respectiv în laboratoarele utilizate pentru activitățile didactice / de cercetare. 
De asemenea, prin obiectivele definite, este urmărită digitalizarea activităților suport precum evidența școlarității și a studenților, bibliotecii universitare, 
campusului etc.
O1. Creșterea calității activității de predare-învățare și a celei de cercetare prin dezvoltarea și implementarea unei infrastructuri informatice (hardware și 
software) complexe, complete, moderne și performante care să permită digitalizarea la standarde europene a celor 16 departamente din cadrul universității prin 
extinderea infrastructurii pentru un număr de 101 săli, respectiv prin dezvoltarea de 8 laboratoare de cercetare pentru studenți și 6 pentru cadre didactice.
O2. Dezvoltarea și dotarea Centrului de Gestiune Digitalizată a Școlarității prin implementarea de soluții / instrumente digitalizate, respectiv extinderea 
infrastructurii care să conducă la creșterea accesului la resursele din bibliotecă prin digitalizare și dezvoltarea competențelor pentru utilizarea acestei 
infrastructuri pentru un număr de 65 persoane (personal auxiliar și personal didactic care ocupă poziții administrative).
O3. Dezvoltarea competențelor digitale pentru 106 cadre didactice prin programe de formare a noilor competențe de predare/evaluare în sistem hibrid, 
respectiv prin programe de formare pentru utilizarea infrastructurii informatice achiziționate.
O4. Actualizarea a 16 programe de studii prin introducerea de noi competențe digitale/ conținuturi de discipline, respectiv dezvoltarea unui număr de 2 
programe noi specifice meseriilor emergente și furnizarea de competențe digitale unui număr de 320 studenți.
Grupul țintă al proiectului este alcătuit din 3 categorii de beneficiari: cadre didactice, studenți  și personal auxiliar. În funcție de rolul și obiectivele propuse în 
proiect, aceștia vor beneficia de programe de formare pentru dezvoltarea de competențe de predare/evaluare în sistem hibrid și care vor fi certificate ca 
formatori de formatori de competențe digitale, de formări pentru dezvoltarea competențelor de utilizare a programelor informatice / software utilizate / utilizat în 
cadrul activităților de predare / învățare, respectiv de cercetare – laboratoarele informatice create / extinse prin proiect (ANSYS, AVL etc.), iar studenții din cadrul 
a 16 programe de studii vor beneficia de infrastructură informatică necesară.
Prin acest proiect, Universitatea din Pitești își asumă următoarea prioritate strategică: reorganizarea procesului educațional (predare, învățare, evaluare), 
mizând pe o pedagogie adaptată derulării activităților în mod hibrid, online și onsite – prin dezvoltarea infrastructurii informatice suport și a competențelor în 
rândul celor 3 grupuri interesate – cadre didactice, studenți, personal auxiliar.
Ca rezultat, se mizează pe deschiderea universității către comunitate și conectarea la cerințele pieței muncii prin intermediul unei guvernanțe academice 
dinamice, facilitată de tehnologiile digitale ce vor fi achiziționate. Efectul unei astfel de abordări trebuie să fie alinierea la nevoile pieței muncii și ale societății 
actuale.
Proiectul ”Universitatea 4.0 – universitate deschisă și conectată pentru creșterea rezilienței instituționale ”, Cod proiect e-PNRR: 1550262842 a fost câştigat în 
cadrul Componentei C15 a PNRR: Educaţie / Reforma 5: Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educaţiei / Investiţia 16: Digitalizarea universităţilor şi 
pregătirea acestora pentru profesiile digitale ale viitorului.

Date de contact: Universitatea din Pitești, Str. Târgul din Vale nr.1, Manager proiect – Prof. habil. dr. ing. Adrian CLENCI;  Tel: 0348453109

https://www.upitmedia.ro/5995-2/
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WORKSHOP – 
Bune practici în incluziunea educațională la vârstele timpurii

Link video: https://www.upitmedia.ro/workshop-bune-practici-in-incluziunea-educationala-la-varstele-timpurii/

Subiect de Presă
Invitat: conf. univ. dr. ing. DUMITRU CHIRLEȘAN, 

Rector al Universității din Pitești

Link video: https://www.upitmedia.ro/subiect-de-presa-invitat-conf-uiv-dr-ing-dumitru-chirlesan-rector-upit/
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Studenții de la Psihologie vă împachetează gratuit 
cadourile pentru cei dragi

https://www.upitmedia.ro/studentii-de-la-psihologie-va-impacheteaza-gratuit-cadourile-pentru-cei-dragi/

Universitatea din Pitești, prin studenții și 
profesorii de la specializarea Psihologie 
din cadrul Facultăți i de Ști ințe ale 
Educației, Științe Sociale și Psihologie, 
împreună cu Asociația Națională pentru 
Copii și Adulți cu Autism din România, 
Filiala Argeș (ANCAAR), sunt ajutoarele 
lui Moș Crăciun și fac fapte bune și în acest 
an. În perioadele 3-5 decembrie și 22-24 
decembrie, cl ienți i hypermarketului 
Auchan din Pitești vor beneficia de 
împachetarea gratuită a cadourilor de 
Crăciun, dacă se vor adresa studenților de 
la standurile special amenajate în incinta 
magazinelor din Bradu și Găvana. 
Studenții noștri nu doar că vor ambala 
festiv cadourile pentru cei dragi, dar vor 
prezenta și activitatea asociației ANCAAR 
și vor împărți pliante informative. În 
schimb, clienții pot dona pentru susținerea 
activității asociației, în urnele special 
amplasate în acest sens sau în contul 
asociației:RO70OTPV270000599934RO
01, titular Mihaela Crăciun, reprezentantul 
legal și președinte al ANCAAR.
Este al patrulea an în care evenimentul se 
desfășoară în colaborare cu specializarea 
Psihologie de la Universitatea din Pitești, 
iar coordonatoarele echipelor de studenți, 
lect. univ. dr. Ioana Fratea și lect. univ. dr. 
Natalia Burtoiu spun că studenții sunt 
extrem de încântați să se implice și să 

ajute asociația, iar colaborarea cu asociația 
a devenit deja o tradiție.

Parteneriatul ANCAAR cu facultatea 
v i zează  imp l i ca rea  s tuden ț i l o r  î n 
eveniment, minim 8 ore în total în ambele 
perioade, iar la final aceștia primesc o 
diplomă de voluntariat pe care o pot folosi 
apoi în CV-ul lor. Studenții vor fi însoțiți de 
un reprezentant al asociatiei (părinte sau 
terapeut) pe toată durata campaniei.Clienții 
Auchan deja s-au obișnuit cu prezenta 
studenților la standurile de împachetat 
cadouri pentru sărbătorile de iarnă, 
aproape a devenit o tradiție. Ajutoarele 
moșului pot fi ușor recunoscute deoarece 
vor purta tricouri cu sloganul „Donează 
pentru autism”. Studenții ne-au împărtășit 
ca, de-a lungul anilor, pe lângă aspectul 
voluntar, social, al acțiunii noastre comune, 
au avut parte de adevărate provocări, 
abordând diverse tipologii de oameni, 
gestionând reacții diverse, îmbogățindu-și 
astfel experiența de viață și exersându-și 
observarea ca viitori psihologi.
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Link video: https://www.upitmedia.ro/sinteza-evenimentelor-universitatea-din-pitesti-21-29-noiembrie-2022/

Link video: https://www.upitmedia.ro/universitate-4-0-universitate-deschisa-si-conectata-pentru-cresterea-rezilientei-institutionale/

SINTEZA EVENIMENTELOR – 
UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI, 21 – 29 Noiembrie 2022

Prezentatoare: Mădălina Precup

Universitate 4.0 – universitate deschisă și conectată 
pentru creșterea rezilienței instituționale

Moderator: Prorector RSAMSE Adrian Sămărescu
Invitați: Conf. univ. dr. Amalia Duțu și Prof. habil. dr. ing. Adrian Clenci

decembrie
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Workshop -‟ZONA MONTANĂ – 
RESURSĂ NATURALĂ, CULTURALĂ, 

EDUCATIVĂ PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ”

Departamentul Științe ale Naturii, din cadrul 
Facultății de Științe, Educație fizică și Informatică 
a Universității din Pitești, a organizat în data de 
9.12.2022, cu ocazia Zilei internaționale a 
munț i lor,  workshop-ul  cu tema ‟Z O N A 
M O N TA N Ă  –  R E S U R S Ă  N AT U R A L Ă , 
C U LT U R A L Ă ,  E D U C AT I V Ă  P E N T R U 
DEZVOLTAREA DURABILĂ‟.

În cadrul acestui eveniment au fost abordate subiecte de interes privind: diversitatea 
floristică din zonele de mare altitudine ale planetei; conservarea pădurilor virgine și 
cvasivirgine din România; crearea și evoluția sistemului de brevetare a câinilor de avalanșă 
în Salvamont România; promovarea valorilor culturale specifice zonei montane.

Ceremonie DOCTOR HONORIS CAUSA, 
Profesor Universitar Georges Descombes

Link video: https://www.upitmedia.ro/ceremonie-doctor-honoris-causa-profesor-universitar-georges-descombes/

Continuarea articolului ...
https://www.upitmedia.ro/workshop-zona-montana-resursa-naturala-culturala-educativa-pentru-dezvoltarea-durabila/
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SINTEZA EVENIMENTELOR – 
UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI, 1 – 9 Decembrie 2022

Împodobirea bradului de Crăciun – 

Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie

Link video: https://www.upitmedia.ro/impodobirea-bradului-de-craciun-facultatea-de-stiinte-ale-educatiei-stiinte-sociale-si-psihologie/

Link video: https://www.upitmedia.ro/sinteza-evenimentelor-universitatea-din-pitesti-1-9-decembrie-2022/
Prezentatoare: Mădălina Precup
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Atelier de creație – Decorațiuni de Crăciun

https://www.upitmedia.ro/atelier-de-creatie-decoratiuni-de-craciun/

Studenții specializării Horticultură din 
cadrul Universității Pitești au participat la 
Atelierul de creație – Decorațiuni de 
Crăciun organizând o expoziție care poate 
fi admirată în holul Corpului Central al 
Universității din Pitești. Aranjamentele 
florale caracteristice sărbătorilor de iarnă 
au fost realizate folosind materiale 
vegetale diverse (ramuri, frunze, fructe, 
semințe) și ornamente specifice.
Atelierul de creație a fost coordonat de 
doamna lector univ. dr. Mihaela Oprea.
Expoziția din acest an este dedicată 
memoriei doamnei lector univ. dr. Uleanu 
Florina care a inițiat această activitate 
desfășurată cu ocazia sărbătorilor de 
iarnă.
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UPIT Christmas Fair – Târg de Crăciun la UPIT 
– cu strângere de fonduri pentru cazuri caritabile

Link video: https://www.upitmedia.ro/upit-christmas-fair-targ-de-craciun-la-upit-cu-strangere-de-fonduri-pentru-cazuri-caritabile-2/

Link video: https://www.upitmedia.ro/constituirea-consortiului-pentru-invatamantul-dual-la-universitatea-din-pitesti/

Constituirea Consorțiului pentru învățământul dual 
la Universitatea din Pitești
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Studenții de la Resurse umane, 
training de o zi în compania DRÄXLMAIER

Bunăvoința, dăruirea, speranța și empatia sunt trările ce 
caracterizează profesia de asistent medical. În prag de sărbători, 
studenții programului de studiu ”Asistență Medicală Generală” le-
au încercat din plin, joi, 15 decembrie 2022, când și-au îndreptat 
atenția către copii mai puțin norocoși, din Ștefănești și Băbana. 

”Viitorii asistenți medicali în rolul lui Moș Crăciun”

Pentru Universitatea din Pitești parteneriatul 
cu mediul privat este foarte important și 
facilitat de câte ori este posibil. În acest scop, 
studenții de la specializarea Resurse umane a 
Universitatii din Pitești au participat la un 
program de formare in data de 15 decembrie, 
la compania DRÄXLMAIER.

Continuarea articolului ...
https://www.upitmedia.ro/studentii-de-la-resurse-umane-training-de-o-zi-in-compania-draxlmaier/

Continuarea articolului ...
https://www.upitmedia.ro/viitorii-asistenti-medicali-in-rolul-lui-mos-craciun/

Reprezentanții Departamentului de Talent Acquisition si People Development 
DRÄXLMAIER România au susținut un training pentru studenții din anul III de la 
specializarea Resurse Umane, Facultatea de Stiinte ale Educației, Științe Sociale și 
Psihologie, Universitatea din Pitești. ”Studenții s-au familiarizat cu etapele specifice 
procesului de recrutare, structura interviului față în față si metode de a imbunătăți 
experienta candidatilor. Workshopul s-a bazat pe invatare experientiala, studentii avand 
ocazia să experimenteze, prin joc de rol, ambele poziții: și cea de recruiter, și cea de 
candidat”, a explicat Gabriela Tarna, Head of Talent Acquisition & People Development 
DRÄXLMAIER România. Workshopul a fost organizat în incinta companiei, în colaborare 
cu responsabilul ECTS al specializării, lect.univ.dr. Lucia Neagoe.
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https://www.upitmedia.ro/upit-media-intotdeauna-pe
frecventa-voastra/

UPIT MEDIA – întotdeauna pe frecvența voastră

Anul 2022 se încheie cu încă o 
realizare pentru Universitatea din 
Pitești. Chiar în ultima zi de activitate a 
instituției a avut loc inaugurarea 
laboratorului radio care va sta sub 
sloganul UPITMEDIA – întotdeauna 
pe frecvența voastră.

SINTEZA EVENIMENTELOR – 
UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI, 12 – 22 Decembrie 2022

Prezentatoare: Mădălina Precup
https://www.upitmedia.ro/sinteza-evenimentelor-universitatea-din-pitesti-12-22-decembrie-2022/
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