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PROF. DR. MARIN MARIN ÎN CLASAMENTUL WORLD RANKING OF SCIENTISTS AL 
UNIVERSITĂȚII STANFORD: PRIMII 2% DINTRE OAMENII DE ŞTIINŢȚĂ DIN LUME 

 
Calitățile remarcabile de cercetător ştiințific 

profesionist ale domnului prof. habil. dr. Marin Marin 
de la Facultatea de Matematică şi informatică a 
Universității Transilvania din Braşov, sunt 
evidențiate într-un clasament internațional al 
oamenilor de ştiință.  

 

 
 

Universitatea Stanford, împreună cu grupul 
editorial Elsevier și SciTech Strategies, au publicat 
un clasament al primilor 2% dintre oamenii de ştiință 
din lume (World Ranking of Scientists) aleşi din 
șapte milioane de persoane, din 22 domenii de 
activitate. Lista este foarte cuprinzătoare, circa 
160.000 de nume pe domenii, cu număr de lucrări, 
primul an de publicare etc. În aceasta listă apare şi 
numele distinsului profesor universitar abilitat 
doctor Marin Marin. Link-ul este următorul: 
https://drive.google.com/file/d/1bUJrvurVVBbxSl9e
FZRSHFif7tt30-5U/view  

Menționăm faptul că în anul 2019 domnul 
profesor Marin Marin a primit din partea 
Universității „Ovidius” din Constanța înaltul titlu de 
Profesor Honoris Causa, fapt ce este foarte onorant 
pentru facultatea noastră. 

În continuare menționăm câteva dintre rezultatele 
ştiințifice şi didactice ale domniei sale. Domnul 
profesor are o activitate științifică şi didactică 
deosebită. În bazele de date ştiințifice are următorii 
indici Hirsch: WOS h-index = 38, Scopus h-index = 37 
şi Google Academic h-index = 43.  

Lucrări publicate: 139 WOS, 160 Scopus, 175 Google 
Academic. Numărul citărilor este impresionant: citări 
WOS 2.342, citări Scopus 2.651, citări Google 
Academic 3.467. De asemenea, ResearchGate: 37,32. 

Domnul profesor este membru în editorial board-
ul mai multor jurnale matematice cu factor de 
impact şi un scor relativ de influență importante, şi 
anume: Boundary Value Problems, Applied 
Mathematical Modelling etc. Domnia sa a publicat, 
împreună cu prof. A. Ochsner şi Adina Chirilă, o serie de 
cărți de specialitate la vestita editură Springer: 
Essentials of Partial Differential Equations: With 
Applications; Complements of Higher Mathematics; 
Eigenvalue and Eigenvector Problems in Applied 
Mechanics; Distribution Theory Applied to Differential 
Equations. 

Totodată, domnul profesor, ne onorează ca 
membru al Şcolii Doctorale, fiind o personalitate 
activă, iar sub îndrumarea sa meritorie au obținut 
titlul de doctor câțiva dintre tinerii cercetători de 
perspectivă ai colectivului nostru. 

În anul 2010 a fost distins cu Premiul Universității 
Transilvania din Brașov, pentru publicarea în reviste 
cu factor mare de impact, iar în anul 2012 a primit 
Premiul „Spiru Haret” al Academiei Române, ca 
recunoaștere pentru activitatea sa de cercetare 
remarcabilă. 

Ne bucură faptul că profesorul universitar dr. 
Marin Marin, personalitate de excepție, face parte 
din colectivul nostru. 

Cu reală prețuire, vă felicităm pentru această 
recunoaştere a activității dumneavoastră şi vă dorim 
multă sănătate, Domnule Profesor! 

 
Conf. dr. Nicuşor MINCULETE 

Facultatea de Matematică și informatică 
 

∎ CUPRINS 
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AMBASADA ROMÂNIEI LA BEIJING ȘI UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV – 
PARTENERIAT PENTRU MARCAREA ONLINE A ZILEI NAȚIONALE 
 

Ambasada României în Republica Populară 
Chineză, în Mongolia și în Uniunea Myanmar a 
marcat online Ziua Națională a României, la 1 
decembrie 2020, în parteneriat cu Universitatea 
Transilvania din Brașov.  

 

 
 

Aflat sub semnul efectelor generate de pandemie, 
anul 2020 nu a permis, conform tradiției, organizarea 
unor activități publice sau a recepțiilor în niciuna din 
țările unde România este reprezentată la nivel 
diplomatic sau consular, astfel că misiunile 
diplomatice române s-au îndreptat spre mediul 
online pentru aniversare. 

În continuarea tradiției de bună colaborare din 
ultimii ani inițiată cu mediul academic din România, 
inclusiv cu Universitatea Transilvania din Brașov, 
Ambasada României la Beijing a beneficiat de 
sprijinul Facultății de Muzică și al centrului Muzical al 
acestei universități, care au oferit un moment artistic 
special, susținut de tineri artiști, studenți și 
masteranzi, la invitația Ambasadei. 

Spectacolul a fost difuzat de Ambasada României 
pe canalele sale de Social Media și a fost conceput 

special pentru a aduce mai aproape de publicul din 
cele trei țări o serie de interpretări ale unor piese 
europene clasice consacrate, dar și reinterpretări de 
excepție ale unor piese românești, care sintetizează 
perfect esența României de astăzi, a României la 102 
ani, în rezonanță cu concertul internațional de valori 
și norme, care își respectă identitatea, istoria, tradiția 
și valorile culturale, privind cu mândrie și încredere la 
parcursul său european. Lansarea oficială în spațiul 
virtual a fost făcută de șeful de misiune român, 
Excelența Sa domnul B. Constantinescu, alături de 
vice-ministrul de externe al R.P. Chineze, Excelența 
Sa domnul Qin Gang, aflat în vizită la Ambasada 
României pentru marcarea Zilei Naționale.  

În ultimii trei ani, Ambasada României la Beijing a 
valorificat pe multiple planuri oportunitățile de 
colaborare cu mediul academic și universitar din 
România. Universitatea Transilvania din Brașov se 
numără printre așezămintele academice care s-au 
alăturat multor acțiuni de diplomație publică 
organizate de Ambasada României și continuă să 
dezvolte relații speciale cu o serie de universități de 
prestigiu din R. P. Chineză, implicându-se, totodată, 
în activități din domeniul cercetării și al educației în 
Mongolia și în Uniunea Myanmar. 
 

Ruxandra CIOACĂ 
Third Secretary 

Ambasada României în Republica Populară Chineză 
 

∎ CUPRINS

  



ALUMNI DAY, EDIȚIA 2020, LA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI 
 

Lumea are șapte minuni, săptămâna șapte zile, iar 
Facultatea de Psihologie și științele educației (FPSE) 
ajunsă la vârsta adolescenței are șapte „alumnițe” de 
succes, reunite la tradiționala de-acum, întâlnire a 
studenților cu absolvenții. Strigate după un catalog 
imaginar: Florența Dănilă, Amma Iuga, Adriana 
Prundaru, Stela Codruța Pruteanu, Silvia Solomon, 
Georgiana Spiridon, Beatrice Stan au răspuns 
„prezent” la întâlnirea cu urmașii și revederea cu 
înaintașii.  

 

 
 

Particularitatea întâlnirii a fost dată de faptul că 
semințele împrăștiate în urmă cu ceva vreme de 
FPSE, așa cum șade bine oricărui semănător, au 
început să prindă rădăcini și să lăstărească, ba unele 
au avut timp să și înflorească, iar cineva a avut 
inspirația de a le aduna laolaltă, le-a răsădit într-un 
teren fertil, de unde acum se anunță o rodnicie și mai 
mare, întru binele comunității brașovene.   

Invitatele ALUMNI DAY 2020 din data de 17 
decembrie sunt din promoții diferite. Ele și-au acordat 
armoniile în nou creata Fundație Hera din Brașov, 
sub bagheta doamnei Camelia Clem, iar anul acesta 
au acceptat să fie personaje inspiraționale și 
motivaționale pentru studenții noștri. 

Cum a fost întâlnirea? Virtuală, așa cum impune 
starea vremurilor noastre, dar poate tocmai distanța 
a creat spațiul pentru trezirea unor emoții reale, 
resimțite profund de mai toți participanții. Plusul 
întâlnirii online a fost că a reușit să suplinească 
generos numărul scaunelor disponibile în vreuna din 
sălile facultății. Așa am avut loc cu toții, vreo 100 și 
mai bine… Dar cel mai fidel ecourile sunt redate de 
testimonialele studenților din auditoriu care au 
ascultat istorisirile, apoi au pus întrebări, au aflat 
răspunsuri sau au primit în dar cuvinte, gânduri și 

fapte care nasc alte întrebări. Astfel, s-a mai creat 
încă o punte de legătură între generații.  

 

 
 

Redăm mai jos doar câteva din testimonialele 
studenților/ masteranzilor:  

 În acest moment sunt mândră că sunt studentă 
la FPSE! Mă bucur enorm că am avut ocazia să 
cunosc persoane atât de speciale, cu o poveste de 
viață minunată. 

 E pentru prima oara când particip la acest 
eveniment și a fost cea mai bună alegere să intru azi 
online, să vă ascult. Mă bucur că am avut ocazia să 
aud poveștile fostelor mele colege de liceu. M-am 
bucurat să văd ca v-ați găsit drumul. 

 Îmi place enorm că se păstrează legătura dintre 
facultate și studenți inclusiv după absolvire! 
Mulțumim pentru acest eveniment, cred că ne este 
de folos tuturor! 

În plus, este de menționat și feedback-ul invitatelor 
acestei ediții de ALUMNI DAY: 

 M-am simțit minunat și vă prețuiesc și vă 
iubesc pentru ceea ce ați reușit să faceți astăzi și 
pentru tot ce faceți în fiecare zi pentru studenți și 
pentru oameni, în general. 

 Atât de multă bucurie și recunoștință nu am mai 
simțit de mult timp! Sunt tare, tare fericită să citesc 
asemenea cuvinte și sunt tare împăcată că acum 
cinci ani am ales FPSE și acum câteva luni am ales 
Hera! 

Creșteți frumos și fiți mândri, ALUMNI FPSE 
UNITBV! 

 Lector dr. Iolanda BELDIANU  
coordonator ALUMNI FPSE  

Conf. dr. Daniela PORUMBU,  
expert mediu socio-economic, proiectul ROSE  

 

∎ CUPRINS 



 

UN MATEMATICIAN – CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI SĂCELE 
 

Miercuri, 16 decembrie 2020, primarul municipiului 
Săcele, Virgil Popa, alături de consilierii locali Nicoleta 
Voicescu și Gheorghe Munteanu (coincidență de nume 
cu domnul profesor), inițiatorii proiectului de hotărâre al 
Consiliului Local, i-au înmânat domnului profesor doctor 
Gheorghe Munteanu diploma de Cetățean de Onoare al 
municipiului Săcele. 

 

 
 

Din expunerea de motive care au stat la baza hotărârii 
de acordare a titlului de cetățean de onoare, selectăm 
doar câteva, şi anume:  

„Din anul 1948, an în care s-au pus bazele 
învățământului superior la Brașov, profesori 
excepționali au scos de pe băncile universității studenți 
valoroşi care au format elita Brașovului. În şirul de mari 
profesori, fii din Săcele, care s-au remarcat la catedrele 
Universității Transilvania se numără și domnul profesor 
universitar doctor Munteanu Gheorghe. Distinsul 
matematician Gheorghe Munteanu face parte din 
generația profesorilor care, prin talentul și munca lor 
neobosită, au pus bazele învățământului matematic 
modern la universitatea brașoveană. Sub directa sa 
îndrumare și-au desăvârșit pregătirea matematică 12 
generații de ingineri, peste 30 generații de profesori de 
matematică și informatică, dar și cinci doctoranzi 
confirmați, domnul profesor insuflându-le tuturor 
dragostea pentru științele exacte, devotamentul pentru 
şcoală şi iubirea pentru generațiile de elevi şi studenți 
care aveau să-i aştepte. Întotdeauna implicarea 
domniei sale a trecut dincolo de segmentul profesional, 
a lucrat mereu cu sufletul și a reușit să fie un model 
pentru numeroase generații.” 

Domnul profesor a devenit membru în cadrul mai 
multor asociații științifice și profesionale de prestigiu, 

precum: Societatea Română de Științe Matematice, 
American Mathematical Society, American 
Biographical Institut, recenzor Mathematical Review, 
Balkan Geometry Society – societate al cărui 
membru fondator este. 

Domnia sa a publicat șase monografii în matematică, 
85 de lucrări științifice recenzate de Mathematical 
Review, din care 27 articole sunt indexate Web of 
Science în reviste cu factor de impact relevant în 
domeniul matematicii, precum: Bulletin of the Korean 
Mathematical Society, Mediterranean Journal of 
Mathematics, Journal of Geometry and Physics, Analele 
ştiințifice ale Universității Ovidius Constanța - seria 
matematică, Journal of Nonlinear Mathematical 
Physics, Acta Mathematica Scientia, Nonlinear 
Analysis-Real World Applications, International Journal 
of Geometric Methods in Modern Physics etc. 

Coorganizator RIGA 2012 și organizator al Conferinței 
internaționale Finsler Extension of Reality Theory 2014, 
domnul profesor, mare iubitor de cultură și membru 
fondator al Asociației Despărțământului ASTRA „Frații 
Popeea Săcele”, a invitat participanții la conferință la 
Săcele făcându-le, alături de membrii asociației, o 
frumoasă prezentare a istoriei și a tradițiilor săcelene.  

Activitatea sa matematică a fost răsplătită în anul 
2006 cu premiul Academiei Române „Gheorghe 
Țițeica”, după ce în 2005 primise Premiul Universității 
Transilvania din Brașov. 

Fiind un talentat pedagog și profesor de excepție, ne 
mândrim că face parte din colectivul nostru, cel al 
Facultății de Matematică şi informatică. Totodată ne 
onorează cu participarea activă în cadrul Şcolii 
Doctorale, unde i-a îndrumat la doctorat pe unii dintre 
colegii noştri mai tineri. Se bucură de colaborarea și 
îndrumarea unor postdoctoranzi de recunoaștere 
internațională precum N. Aldea, C. Ida, N. Voicu.  

Acum, în pragul împlinirii vârstei de 70 de ani, 
colegii Facultății de Matematică și informatică vă 
urează „La mulți ani, Domnule Profesor!” 
 

Conf. dr. Nicuşor MINCULETE 
Facultatea de Matematică şi informatică 

 

∎ CUPRINS 
 



 

EMPLOYER BRANDING CU DORU ȘUPEALĂ 
 

În 15 decembrie 2020, cursul la Construcția de 
marcă a reprezentat pentru studenții de la programul 
de masterat Gestiunea Campaniilor de Imagine, din 
cadrul Facultății de Sociologie și comunicare, o 
întâlnire cu unul dintre cei mai buni specialiști în 
marketing. 

Studenții au avut ocazia timp de câteva ore să 
discute cu Doru Șupeală, specialist în marketing 
despre Employer Branding, dar și despre alte 
informații conexe. 

 

 
 

Doru Șupeală a fost director de marketing, 
comunicare sau procurement în mai multe companii 
locale sau multinaționale, între care Selgros, IKEA, 
Betfair, Onyx Beacon, Ramada Brașov sau InNuts 
Fund. Între 1993 și 2000 a fost jurnalist și manager 
în presă, radio și TV, la Brașov și în țară. A scris o 
carte de marketing de proximitate și pregătește un 
manual de Employer Branding, bazat pe cercetările și 
cursurile susținute în ultimii trei ani. S-a născut la 
Brașov, locuiește și muncește în Cluj-Napoca și 
Maramureș, dar a rămas aproape de Brașov, unde 
locuiesc părinții și familia fratelui său.  

 

 

Doru Șupeală este în același timp consultant de 
marketing și business, Managing Partner al SPOR – 
Școala Pentru Oameni Responsabili și Head of 
Marketing al unei companii IT cu sedii în Londra și în 
Cluj-Napoca.   

Deși activitățile s-au desfășurat în mediul online, 
întâlnirea cu Doru Șupeală a fost una extrem de 
plăcută atât pentru studenții masteranzi, cât și 
pentru studenții de la alte programe de studii precum 
Comunicare și relații publice și Media digitală.  

Employer Branding a fost tema de interes pentru 
studenții participanți, aceasta debutând cu o sesiune 
de brainstorming mai apoi continuând timp de două 
ore cu prezentarea lui Doru Șupeală, punctând 
aspectele cele mai importante cu privire la această 
temă, iar mai apoi spre sfârșitul cursului a avut loc o 
sesiune de întrebări și răspunsuri în care 
interacțiunea dintre invitat și studenți a fost la un 
nivel înalt.   

 

 
 

Desigur că nu a lipsit nici feedback-ul din partea 
studenților, precum și invitația de a mai discuta și 
susține alte cursuri cu privire la alte teme, iar în final 
studenții, în urma acestei întâlniri, au aflat ce face, cui 
folosește și ce rezultate aduce Employer Branding-ul.  
 

Sidonia Cristina ILISAN, masterandă 
Gestiunea Campaniilor de Imagine  

Facultatea de Sociologie și comunicare 
Copyright: Doru ȘUPEALĂ, 2020-2021,  

Employer Branding in the post-COVID world  
 

∎ CUPRINS 
  



 

SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL STUDENȚESC IISS 
 

Între 10 și 12 decembrie 2020 s-a desfășurat 
prima ediție a International Student Symposium 
(IISS), eveniment online multidisciplinar organizat de 
opt instituții de pe trei continente, printre care și 
Universitatea Transilvania din Brașov. 

 

 
 

Celelalte instituții organizatoare au fost 
U.Experience (Brazilia), Meisei University (Japonia), 
Free University of Bozen-Bolzano (Italia), British 
Teaching University of Georgia (Georgia), Western 
Caspian University (Azerbaijan), Sathyabama 
Institute of Science and Technology (India) și City 
University of Macau (China). 

 

 
 

De la universitatea noastră au prezentat lucrări doi 
studenți de la Facultatea de Drept (Ioana-Cătălina 
Guiman și Darius Sebastian Cupu) și două 
masterande de la Facultatea de Sociologie și 
comunicare (Sidonia-Cristina Ilisan și Eniko-Andrea 
Csiki).  

Conferința, accesibilă la adresa 
https://www.even3.com.br/iiss2020/, a inclus și o 
sesiune de prezentare a universităților 
organizatoare. Celelalte secțiuni au fost axate pe 
domenii precum: Business, Administration and 

Law; Health and Welfare; Social Sciences, Journalism 
and Education; Mixed Fields și Ph.D. Theses. 

 

 
 

 
 

 
 

Nivelul înalt al cercetărilor prezentate, participarea 
și susținerea din partea coordonatorilor și feedback-
ul celorlalți invitați au reușit să anime acest 
eveniment multidisciplinar, fiecare participant 
considerând că implicarea într-un astfel de 
eveniment științific internațional reprezintă un pas 
important în dezvoltarea personală și profesională.   
 

Lector dr. Florin NECHITA, prodecan 
Facultatea de Sociologie și comunicare 

 
∎ CUPRINS 
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EGALITATE DE ȘANSE ÎN DIVERSITATE  
 

Egalitate de șanse in diversitate (CNFIS-FDI-
2020-0562) a ajuns la final, dar activitatea în cadrul 
proiectului va continua și în 2021. 

Creșterea calității vieții studenților prin abordarea 
integrată a nevoilor acestora și a creșterii 
accesibilității la educație în condiții de pandemie 
sunt doar două dintre obiectivele proiectului atinse 
prin activitatea depusă de membrii echipei. 

 

 
 

A continuat în luna decembrie 2020 campania de 
promovare a UNITBV, desfășurată de studenți de la 
programul de studii de Comunicare și Relații publice 
încă din luna iunie și a fost pregătită campania 
pentru primăvara lui 2021. Dacă inițial campania a 
fost gândită în format clasic, în condițiile pandemice 
actuale campania a fost realizată doar on-line. 
 

 
 

Dezvoltarea creșterii competenței profesionale a 
personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic în 
vederea integrării studenților aflați în situație de risc 
social, medical sau cu dizabilități a fost asigurată de 

ghidurilor propuse (Profilul psihologic al studenților 
cu dizabilități, Ghid de bune practici în comunicarea 
cu studenții cu dizabilități, Ghid pentru realizarea 
materialelor didactice în mediul online pentru 
studenții cu deficiențe de auz și vedere slabă, etc.) 
realizate de cadre didactice și studenți de la 
Facultățile de Psihologie și științele educației, 
Sociologie și comunicare, Design de produs și mediu. 

Platforma edu.unitbv.ro realizată în cadrul 
proiectului nu numai că  a reprezentat un suport real 
în desfășurarea, în condițiile actuale a pregătirii 
pentru Bacalaureat organizată de UNITBV prin 
intermediul Facultăților de Litere și Matematică-
informatică, dar a reprezentat și un canal eficient de 
comunicare cu cadrele didactice din învățământul 
preuniversitar. 

Și pentru că pandemia reprezintă un factor care 
poate influența interacțiunea studenților aflați în 
situații de risc medical cu structuri din universitate, a 
continuat activitatea de pe platforma de chat 
infocovid a universității. 

 

 
 

Prof. dr. med. Liliana ROGOZEA,  
Prorector cu Relații publice 
Conf. dr. med. Florin LEAȘU 

 
∎ CUPRINS 

  



DE TREI ORI „DE VORBĂ CU...” LA RADIO CAMPUS TRANSILVANIA 
 

Prin proiectul Radio Campus Transilvania reușim 
întotdeauna să evidențiem cele mai frumoase și 
interesante subiecte care îi vizează și atrag pe 
studenți și nu numai.  

Una dintre emisiunile cele mai difuzate este, fără 
îndoială, ,,De vorbă cu...”, un format de emisiune 
radio prin care ne dorim invitarea reprezentanților 
Universității Transilvania din Brașov și a altor 
personalități din diferite domenii de activitate.  

Există vreo legătură între profesorul de sport și 
educație fizică, cel de medicină și expertul în 
psihologie?  

Noi, cei de la Radio Campus Transilvania am 
descoperit faptul că există lucruri în comun care 
merită discutate și transmise publicului larg, tocmai 
pentru a depăși această perioadă grea generată de 
virusul COVID-19, atât din punct de vedere social, cât 
și emoțional.  

 

 
 

Despre pandemie și cum să-i facem față am 
discutat cu prodecanul Facultății de Medicină, prof. 
dr. Petru Ifteni în 3 decembrie 2020, cu prodecanul 
Facultății de Psihologie și științele educației, conf. dr. 
Ana-Maria Cazan în 10 decembrie 2020 și cu decanul 
Facultății de Educație fizică și sporturi montane, conf. 
dr. Ioan Turcu în 17 decembrie 2020.  

Împreună cu aceștia am dezbătut cele mai 
interesante subiecte: importanța mișcării fizice, 
automotivația, socializarea, menținerea activității 
intelectuale și multe altele. 

Pentru că ne aflăm în această perioadă dificilă, am 
descoperit că pandemia ne-a forțat pe toți să ne 
adaptăm la noi reguli de învățământ, platforma 
online fiind singura modalitate să păstrăm contactul 
dintre profesori, și noi, studenții.  

Cu toții ne dorim să revenim la activitățile didactice 
normale, deoarece este singura cale prin care 
învățarea, emoțiile și socializarea își păstrează 
parametri firești. Evitarea stresului și modalitățile de 
combatere a lui, cât și echilibrul interior reprezintă 
subiectele comune pe care le-am abordat.  

 

 
 

Așadar, automotivația se regăsește în fiecare lucru 
pe care ni-l dorim sau urmează să-l implementăm în 
viețile noastre. Secretul pentru ca noi să ne păstrăm 
proactivi se află în propria persoană și obiectivele 
fiecăruia. Să nu uităm să fim consecvenți în 
activitățile pe care le desfășurăm și să ne găsim 
echilibrul interior de care avem nevoie.  

Știm cu toții că o minte sănătoasă se află într-un 
corp sănătos. Implicarea și adoptarea unui stil de 
viață echilibrat te pot ajuta atunci când îți dorești să 
te faci remarcat. Bineînțeles, să nu uităm că dacă nu 
facem ceea ce ne place, este foarte greu să atingem 
starea de împlinire - împlinirea cu propriul nostru 
sine.  

Pentru că stresul a ajuns să ne fure viețile, noi am 
descoperit câteva dintre lucrurile care ne pot ajuta să 
combatem sau cel puțin să transformăm perioadele 
de stres în unele mai liniștite. Practicarea unui sport, 
cititul unei cărți bune sau chiar mersul la psiholog ne 
pot ajuta să ne eliberăm de stresul acumulat pe o 
perioadă grea trăită de noi. Stresul nu numai că ne 



îngreunează munca, însă poate dezvolta și afecțiuni 
precum depresia sau anxietatea.  

Este necesar să găsim un mijlocitor prin care să nu 
ne lăsăm „mâncați” de lucrurile pe care le 
întâmpinăm în viața de zi cu zi. Să învățăm să fim 
altfel, să gândim altfel, să fim mai buni cu noi, și doar 
așa vom fi mai buni și cu ceilalți din viața noastră!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 „Să cunoaștem înseamnă putere, înseamnă 
sănătate!”, așa ne-a spus conf. dr. Petru 
Ifteni. Suntem total de acord cu acesta, 
deoarece educația reprezintă sursa 
principală pentru toate activitățile și 
acțiunile pe care le săvârșim.  

 „Să facem ceea ce ne place, dar să o facem 
bine!” -  conf. dr. Ioan Turcu susține lucrul de 
calitate, nu lucrul care trebuie făcut doar să 
fie bifat pe o listă. 

 „Suntem responsabili pentru tot ceea ce 
facem!” – conf. dr. Ana-Maria Cazan ne-a 
oferit cea mai frumoasă lecție de 
conștientizare de sine și bucurie a faptului că 
suntem făcuți din frumos! 

Emisiunile noastre  pot fi urmărite atât pe site-ul 
radioului (rct.unitbv.ro), cât și pe pagina de Facebook 
- Radio Campus Transilvania, acolo unde se transmit 
și live-urile emisiunilor. 
 

 Arina-Codrina TACU,  
Radio Campus Transilvania  

Studentă anul II, Comunicare și relații publice 
 

∎ CUPRINS 
  



 

PROPRIETATEA INTELECTUALĂ ÎN ACTUALITATE 
 

În perioada 15-17 decembrie 2020 s-a desfășurat 
ședința de începere a proiectului ERASMUS+ 
Strategic Partnerships for Higher Education  cu  
numele Introducing Intellectual Property Education 
for Lifelong Learning and the Knowledge 
Economy  (IPEDU).  

 
Proiectul va dezvolta instrumente didactice 

inovatoare, care vor ajuta personalul academic să 
dobândească abilitățile și competențele necesare 
pentru a oferi cursuri, în domeniul proprietății 
intelectuale, studenților din universitățile tehnice. 

Proiectul a fost aprobat fiind considerat unul 
extrem de inovator capabil atât să îmbunătățească 
starea actuală a educației în domeniul proprietății 
intelectuale cât și să consolideze cooperarea dintre 
universități și mediul de afaceri, răspunzând în mod 
activ nevoilor pieței muncii. 

 
 
 

Coordonatorul proiectului este Limerick Institute 
of Technology, Irlanda, iar partenerii sunt: 
Universitatea Transilvania din Brașov, România, MB 
Thinktank, România, University of Crete, Grecia, 
Dresden University of Technology, Germania, 
Politehnic University of Valencia, Spania, Politehnic 
Institute of Porto, Portugalia, University of Ljubljana, 
Slovenia și University of Zagreb, Croația. 

Rezultatele intelectuale sunt rezultatele tangibile ale 
proiectului (cum ar fi curricula care acoperă subiectele: 
Introducere în proprietatea intelectuală; Brevete, 
modele industriale și modele; Mărci comerciale și 
indicații geografice; Protecția și aplicarea proprietății 
intelectuale; Resurse pedagogice, educaționale 
deschise; Instrumente IT; Analize, studii, metode de 
învățare de la egal la egal etc.). 

Echipa Universității Transilvania din Brașov este o 
echipă interdisciplinară cu profesori de la facultățile 
Design de produs și mediu, Inginerie tehnologică și 
management industrial și Drept. 

Realizările proiectului vor fi diseminate în cadrul 
universității, vom organiza sesiuni de instruire și 
vom colabora cu incubatorul universității. 

Așteptăm colegii interesați să se alăture echipei 
proiectului. 

 
Prof. dr. ing., dr. marketing Angela REPANOVICI 

Coordonator proiect UNITBV 
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CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ ȘTIINȚA MUZICII – EXCELENȚĂ ÎN PERFORMANȚĂ 
EDIȚIA A X-A 
 

În perioada 27-28 noiembrie 2020 s-a desfășurat 
cea de-a X-a ediție a Conferinței Internaționale 
„Știința Muzicii – Excelență în Performanță”, 
organizată de Facultatea de Muzică din cadrul 
Universității Transilvania din Brașov. Datorită 
restricțiilor impuse, prezenta ediție s-a desfășurat 
online, însă această provocare nu a constituit un 
obstacol pentru participanții la acest eveniment 
științific inedit. Asemeni edițiilor anterioare ale 
conferinței, organizate de prof. dr. Mădălina Rucsanda, 
decan al Facultății de Muzică, și prof. dr. Ioan Oarcea, 
ediția a X-a a oferit participanților prilejul de a 
împărtăși rezultatele obținute în urma cercetărilor 
întreprinse, de a participa la numeroase dezbateri 
interesante, de a se îmbogăți ca urmare a întâlnirii 
unor personalități din lumea muzicală națională sau 
internațională.  

 

 
 

Lucrările conferinței au cuprins următoarele arii 
tematice: Muzicologie, Compoziție, Pedagogie 
muzicală, Artele spectacolului, Etnomuzicologie și 
etnologie, Management cultural.  

Deschiderea festivă a conferinței a fost urmată de 
un recital la patru mâini susținut de prof. dr. Corina 
Ibănescu și drd. Ana-Maria Negrea, de la Facultatea de 
Muzică, moment muzical difuzat online și salutat cu 
mult interes de către participanți. În prima zi a 
conferinței au fost derulate prezentările pre-
înregistrate de către participanții care au optat pentru 
această variantă de prezentare. Sesiunea de prezentări 

online a lucrărilor propuse pentru această ediție a avut 
loc în a doua zi a conferinței. Printre participanți s-au 
numărat profesori, muzicieni și doctoranzi din țară, dar 
și din străinătate (Portugalia, Anglia, Spania). 

Materialele cu o tematică diversă, prezentate în 
limbile engleză, română sau franceză, au fost urmărite 
cu interes de către participanți, dar și de către studenții 
și profesorii Facultății de Muzică din Brașov.  
 

 
 

Prezența unor profesori de la alte universități cu 
profil artistic, cum este Universitatea de Arte George 
Enescu din Iași, Academia de Muzică Gheorghe Dima 
din Cluj-Napoca, Universitatea Națională de Muzică 
din București, Universitatea de Arte Ovidius din 
Constanța sau Universitatea de Vest din Timișoara 
dovedește încă odată importanța și ecoul pe care 
conferința organizată de către Facultatea de Muzică 
din cadrul Universității Transilvania din Brașov le are 
pe plan național.  

Vizibilitatea acestui eveniment științific în peisajul 
internațional este confirmată și în acest an prin 
prezența reprezentanților unor instituții precum 
Universitatea Evora din Portugalia sau Royal Academy 
of Music, London – Leeds Conservatory din Marea 
Britanie. Suntem convinși că în anii următori acest 
eveniment va deveni un important loc de întâlnire 
pentru cercetători, interpreți, pedagogi, doctoranzi și 
studenți pasionați de numeroasele posibilități de 
abordare pe care le oferă domeniul muzicii. 

 
Prof. asoc. dr. Noémi KARÁCSONY 

Facultatea de Muzică 
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„SEARA DE MOȘ NICOLAE” - STAGIUNEA DE CONCERTE A UNIVERSITĂȚII TRANSILVANIA DIN 
BRAȘOV 2020-2021  
 

Seara de 6 decembrie 2020 a adus în atenția 
publicului brașovean un moment inedit: cu ocazia 
sărbătorii Sfântului Nicolae, Centrul Muzical al 
Universității Transilvania din Brașov a pregătit un 
cadou special, difuzând pe pagina web a 
Universității Transilvania și pe pagina Facebook a 
Centrului Muzical un colaj ce cuprinde momente 
muzicale extrase din concertele de Moș Nicolae 
pregătite în cei opt ani de activitate. 

 

 
 

Evenimentul online a debutat cu pianistul Valentin 
Mureșan, care ne-a încântat cu Scherzo în si bemol 
minor, op. 31, nr. 2 de Frederic Chopin, o lucrare 
debordantă, plină de sensibilitate și pasiune, 
prezentată într-o interpretare cizelată și rafinată. 

Seara a continuat cu Ansamblul Baroco, alcătuit 
din Előd Gabor – vioară, Magdalena Lazăr – vioară, 
Ioana Vlad – violoncel, Valentin Mureșan – clavecin. 
Tinerii artiști au interpretat Concerto grosso nr. 8 de 
Arcangelo Corelli, una dintre cele mai cunoscute 
lucrări ale compozitorului italian. Interpretarea 
ansamblului a fost deosebită, remarcându-se prin 
sincronizarea perfectă, sonoritatea și tehnica 
specifice barocului muzical. 

Următoarea lucrare din program, Navarra pentru 
două viori și pian, op. 33 de Pablo de Sarasate a fost 
interpretată de Valentin Șerban (vioară), Bogdan 
Costache (vioară) și Alexandra Fits (pian). 
Dificultățile tehnice și interpretative ale lucrării au 
fost rezolvate cu măiestrie de către interpreți, 
aceștia redând partitura cu mare dezinvoltură, 
temperament și eleganță. 

Împreună cu Formația camerală a studenților 
Facultății de Muzică din Brașov, Alexandra Fits a 
încântat publicul meloman cu două piese de Charles 
Aznavour: „For me formidable” și „Je m’voyais déjà”, 
ale căror emoție și energie debordantă au fost 
transmisă publicului printr-o interpretare plină de 
sensibilitate.  

Magia serii a fost condusă mai departe de către 
soprana Mădălina Bourceanu, violonistul Bogdan 
Costache și pianistul Ovidiu Mezei, programul 
propus de cei trei artiști încântând publicul. 

Tânărul pianist Botond Szőcs a captivat publicul cu 
Rapsodia Spaniolă de Franz Liszt, o lucrare ce 
reprezintă o „piatră de încercare” pentru oricare 
pianist. Tânărul artist nu s-a lăsat copleșit de 
dificultățile tehnice, ci a strălucit printr-o virtuozi-
tate extraordinară și printr-un simț muzical foarte 
bine dezvoltat.  

Evenimentul a continuat cu cvintetul vocal 
Anatoly, format din cântăreții Andrada Mureșan, 
Marius Modiga, Ciprian Cucu, Gabriel Baciu și Ciprian 
Țuțu. Aranjamentul după piesa Ciao Bella, ciao, 
adaptat pentru cvintet, a fost o adevărată surpriză 
pentru publicul meloman. 

Seara nu s-ar fi putut încheia în lipsa Orchestrei de 
Cameră a Universității Transilvania din Brașov, dirijată 
de maestrul Traian Ichim. Libertango de Astor Piazzola, 
o adevărată bijuterie muzicală, a fost interpretat cu 
sensibilitate, pasiune și eleganță, orchestra, împreună 
cu dirijorul, construind atmosfera perfectă.  

Acest cadou muzical prezentat în preajma 
sărbătorilor a reușit să impresioneze publicul care, 
deși fiind doar în fața ecranelor, s-a bucurat de o 
seară magică, plină de lumină și bucurie.  

 
          Diana ICHIM, anul IV 

Facultatea de Muzică 
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 ÎN AȘTEPTAREA LUI MOȘ CRĂCIUN. CONCERT ONLINE 
 

În fiecare an, Aula Universității Transilvania din 
Brașov era neîncăpătoare. Părinți, bunici și mai ales 
pitici voinici, prieteni și colegi mai mari sau mai mici 
se adunau să sărbătorească Nașterea Domnului – 
unii în calitate de spectatori, alții în calitate de 
colindători. Și da, recunoaștem, eram tare bucuroși 
că la sfârșit apărea și Moș Crăciun, încărcat cu daruri.  

 

 
 

Cu siguranță am creat o tradiție frumoasă și 
trainică pentru că anul 2020, cu toate provocările lui, 
nu a reușit să anihileze iubirea celor mici pentru 
muzică, dorul de repetiții și mai ales de scenă, 
bucuria de a împărtăși, cu o ocazie atât de specială, 
un gând bun în întâmpinarea Sărbătorilor de iarnă.  

A fost nevoie de o mică scânteie, una la care, atât 
copiii, cât și părinții, au răspuns imediat. Așa că în 
aproximativ două-trei săptămâni ne-am organizat și 
am reușit să creăm un spectacol pe care l-am mutat în 
mediul online. 

 

     
 

În general, există un sceptimism în ceea ce privește 
orice activitate online – cu anumite aspecte sunt de 
acord, însă, având în vedere situația dată, cred că cel 
mai important este să știm (sau să fim deschiși) să ne 
adaptăm. Noi am realizat acest lucru și, pe lângă faptul 
că evenimentul nostru a fost un real succes, în spatele 
cortinei am descoperit o energie atât de mare, o dorință 
de a restabili un echilibru în viața noastră (prin activități 
care ne plac, prin lucruri care ne produc bucurie) și o 
implicare colectivă care m-au copleșit și m-au făcut să 

fiu recunoscătoare pentru echipa frumoasă pe care o 
coordonez.  

Corul de copii al Universității Transilvania din Brașov 
– Camerata Veselă realizează de câțiva ani acest 
concert alături de studenți din anul al III-lea de la 
Facultatea de Psihologie și științele educației – 
program de studii: Pedagogia învățământului primar și 
preșcolar. Anul 2020 nu a făcut excepție, studenții au 
răspuns invitației noastre fără întârziere.  

 

 
 

Și, pentru că de fel suntem prietenoși și ne place să 
primim oameni în comunitatea noastră de iubitori de 
muzică și de frumos, am avut și câțiva invitați: Andrei 
Țuțu (voce), Ștefania Țuțu (vioară), Teodora Țuțu 
(pian), Iuliana Ioana Chircea (pian), Albert Bodi (pian), 
Natalia Preda (vioară), studenta Alecsă Giorgiana 
Alexandra (voce), Ivan Adrian (voce), Antonia Nicolau 
(voce). Repertoriul a inclus colinde și cântece de iarnă 
din repertoriul național și, provocare, internațional.  

 

 
 

Întregul demers însă nu ar fi fost complet fără 
implicarea actorului Marius Stroe care a creat 
ambientul de poveste pe care noi l-am presărat cu 
clipe muzicale și, desigur, fără replicile și urările lui 
Tudor Botescu-Sirețeanu, membru de bază al corului 
Camerata Veselă. 

Concertul a fost coordonat de doctoranzii Iuliana 
ISAC, Vlad Isac și de prof. dr. Mădălina Rucsanda, 
decanul Facultății de Muzică.  

Iuliana ISAC 
Drd. Facultatea de Muzică 
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CONCERTUL DE CRĂCIUN AL FACULTĂŢȚII DE MUZICĂ  
 

Ajunul Crăciunului a fost sărbătorit într-un mod 
special în acest an. Condițiile de distanțare socială 
nu au permis un concert tradițional. Studenții 
Facultății de Muzică, din cadrul Universității 
Transilvania din Braşov, nu au putut întrerupe 
tradiția şi au susținut un recital online, la care au 
existat participanți în număr foarte mare. 

 

 
 

„Acasă de Crăciun”, după cum a sugerat şi titlul 
acestei manifestări artistice deosebite, a reprezentat 
un corolar muzical, ce a îmbinat colindul românesc 
tradițional cu folclorul, dar şi cu repertoriul de 
factură internațională.  

Decanul Facultății de Muzică, prof. dr. Mădălina 
Rucsanda, a coordonat programul susținut de artişti 
talentați, studenți şi doctoranzi ai facultății, 
îndrumați de către prof. dr. Stela Drăgulin, prof. 
asoc. dr. Claudia Ligia Şuteu, aceasta realizând şi 
montajul video al spectacolului, prof. asoc. drd. Anda 
Pop, prof. asoc. dr. Valentin Muntean, prof. asoc. 
George Muraru şi prof. asoc. drd. Liviu Ioan Iosif. 

Programul a fost variat şi vast, astfel încât 
ascultătorii s-au putut bucura de colindele 
româneşti tradiționale, precum „O, ce veste 
minunată” sau „Sus, la poarta Raiului”, și de cele de 
factură folclorică, interpretate simultan de 14 

studenți care purtau costumele populare 
tradiționale  româneşti. 

Spectacolul a fost continuat de către soliştii de 
muzică pop, care au ales lucrări din repertoriul 
românesc şi internațional. Dorul de scenă a fost 
resimțit şi în mesajele acestora, care, pe lângă urări, 
şi-au exprimat dorința de a reveni cât mai repede pe 
scenă, cu un public cât mai numeros.  

Momentele de ansamblu ale studenților au 
încheiat interpretările deosebite ale soliştilor, cu 
piesa „Santa Claus is coming to town”, în manieră a 
cappella şi cu minunată compoziție „Iarna”, pe 
muzica lui Andrei Tudor şi versurile Andreei Andrei. 

Mesajul şi emoția au ajuns în casele spectatorilor, 
încântați permanent de manifestările şi surprizele 
muzicale ale Facultății de Muzică.  

Distanțarea socială nu este un impediment şi, 
chiar dacă emoția din sala de concert este diferită şi 
aparte, muzica nu lipseşte nici în această perioadă, 
studenții şi cadrele didactice lucrând cu aceeaşi 
pasiune şi dedicare.  

Feedback-ul a fost unul deosebit, muzica realizând 
o legătură deosebită în ajunul Crăciunului, iar timpul 
a zburat, cele peste 60 minute muzicale lăsând în 
urma lor o dorință şi mai mare de revedere la 
următoarele acțiuni muzicale ale Facultății de 
Muzică. 

 
Asist. dr. Claudia ȘUTEU 

Facultatea de Muzică 
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RECITAL DE VIOARĂ ȘI PIAN CU FLORIN IONESCU-GALAȚI ȘI CORINA IBĂNESCU 
 

Ultimul concert al anului 2020 a adus în cadrul 
Stagiunii, pe scena Aulei Universității Transilvania din 
Brașov, două personalități care încununează sensul 
termenului de „artist” cu atribute complete și dintre 
cele mai complexe în același timp.  

 

 
 

Violonistul Florin Ionescu-Galați, solist al 
Filarmonicii Brașov, și pianista Corina Ibănescu – 
profesor în cadrul Universității – au propus un 
program divers, reprezentativ pentru curentele 
muzical-istorice din care au fost selectate lucrările, 
reușind astfel să își valorifice, încă o dată, 
versatilitatea interpretativă, precum și potențialul de 
a colabora spre realizarea unui ansamblu cameral 
unitar. În mod cert, ascultătorul a surprins acest 
potențial în tema primei părți din Sonata pentru 
vioară și pian în mi minor de Mozart, unde 
construcția melodică și materializarea ei în sunetul 
celor două instrumente au atins, sub toate aspectele 
interpretării, un rafinament apropiat de desăvârșire.  

Cu deosebire a persistat impresia produsă de Ave 
Maria a lui Schubert (cu oarecare extindere ulterioară 
și în Meditația de Massenet), mai precis de profunda 
smerenie conotată în sunetul reținut de data 
aceasta, de postura introspectivă a violonistului. 

Noi, cei care am audiat recitalul, am dori să-i 
transmitem interpretului  că emoțiile sale din timpul 
interpretării au ajuns și la noi.  

Dar unei palete interpretative atât de diverse nu îi 
putea lipsi momentul de virtuozitate, oferit de 
lucrările La Follia de Corelli, binecunoscutul triptic de 
miniaturi pentru vioară și pian al lui Kreisler, și, în cele 
din urmă, atât de îndrăgitul Csardas de Monti. Cei doi 
interpreți, adevărați emisari ai muzicii (în particular) și 
Artei (în general), au realizat acest moment într-o 
manieră firească  și ludică. 

Așadar, sinceritate, rafinament, exuberanță, sunt 
câteva dintre cuvintele care ar putea surprinde cu 
acuratețe liniile definitorii ale recitalului din 18 
decembrie 2020, pentru care suntem convinși că 
publicul spectator are toate motivele să fie 
recunoscător Centrului Muzical al Universității 
Transilvania, întrucât a făcut posibil contactul cu 
aceste două personalități care conferă valoare 
Brașovului și nu numai.   
 

Drd. Magdalena LAZĂR 
Facultatea de Muzică 
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ALUMNI DE SUCCES – ADELA CHIVĂREAN 
 

Sunt Adela Chivărean, m-am născut la Brașov în 
anul 1990 și sunt restaurator de bunuri culturale. 
Asta pe scurt. Povestea mai lungă este că am avut o 
copilărie frumoasă, o copilărie tipică pentru Brașov, 
cu iernile la ski și verile afară. 

 

 
 

Am locuit mereu într-o comunitate mică cu o 
puternică influență săsească, dar am călătorit mult 
împreună cu părinții mei. La 10 ani văzusem deja 
toată Europa și până la 20 și alte continente. Viața 
mea a fost mereu legată de artă și cultură datorită 
acestor călătorii. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Am terminat Colegiul Național „Andrei Șaguna“ din 
Brașov în 2009 și am urmat cursurile Universității 
Transilvania din Brașov, atât Facultatea de Litere, cât 
și cea de Design de Mobilier și Inginerie a lemnului.  

În tot acest timp am fost studenta și a altor 
universități prin programele de mobilitate (în Irlanda 
și Portugalia). Am făcut tot posibilul ca pregătirea 
mea să fie una temeinică, iar după terminarea 
masterului (Eco-design de mobilier și restaurare) am 
lucrat o perioadă ca restaurator în Austria.  

 

 
 

M-am întors în țară în 2015 și am început să îmi 
investesc toate resursele în ceea ce urma să devină 
„The Wood Doctor”. Proiectele companiei presupun 
salvarea și valorificarea obiectelor de patrimoniu, dar 
și crearea conceptelor de design interior.  

Din 2015 până în prezent, compania a crescut 
organic, avem o bază de câteva sute de clienți și multe 
proiecte active.  

În viitor mă văd făcând același lucru, doar că la un 
nivel mai înalt. Îmi doresc să îmi extind atelierul și 
echipa și să îmi fac munca mai vizibilă. Consider că în 
România este nevoie de multă muncă în educație și 
cultură și sunt mândră de oamenii din generația mea 
care fac ceva în direcția aceasta. 

 
Adela CHIVĂREAN 
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PROFESORII CU CARE NE MÂNDRIM  
 

Pentru că anul acesta Facultatea de Psihologie și 
științele educației aniversează 16 ani de la 
constituire ca facultate de sine stătătoare în cadrul 
Universității Transilvania din Brașov, ne-am gândit ca 
am fi un frumos exemplu de reinvestire a resursei 
umane în consolidare și dezvoltarea instituției în care 
mulți au descoperit și ABC-ul profesiei.  

Un moment memorabil rămâne cel de la sfârșitul 
anului 2019, când întâlnirile erau încă posibile, în 
timpul Alumni Days, undeva la un ceas de prânz, 
când ne-am adunat studenți, profesori și absolvenți 
la Aula Universității Transilvania, iar facultatea 
noastră a ales să se prezinte cu un grup eminent de 
alumni PSE de succes, facilitând astfel cunoașterea 
și re-cunoașterea ca aparținând aceleiași entități 
academice, ca o rădăcina comună care ne unește și 
din care ne tragem seva și peste timp.  

 
O parte din echipa ALUMNI PSE, azi profesori ai Facultății 

de Psihologie și științele educației 
 

În cei 16 ani, de la piatra de temelie pusă de prof. 
Rodica Niculescu, prof. Doina Usaci, prof. Stan Panțuru, 
prof. Marcela Luca, prof. Doina Păcurar, la fundația 
FPSE, 12 Alumni FPSE au ales, ori să nu părăsească 
facultatea, ori să se întoarcă la ea după câte un stagiu 
profesional prin alte părți. Consecvenți sloganului 
facultății „Investește în tine pentru a fi resursă pentru 
ceilalți!”, au trecut din bănci la catedră, rămânând astfel, 
permanent conectați la viața studențească.  

Foștii noștri studenți, din promoții și specializări 
diferite, azi cadre didactice ale facultății prin care s-au 
construit, au reprezentat FPSE cu cinste și mândrie, la 
Alumni Days, ediția a III-a, în dublă calitate, de ALUMNI 
și de profesioniști în formarea specialiștilor în științele 
educației și psihologie. Multe educatoare, învățători/ 

învățătoare și nenumărați profesori din instituțiile 
școlare brașovene sau din țară, precum și psihologi, 
psihoterapeuți, formatori și specialiști în resurse 
umane, trec an de an prin mâinile lor. Ei, ca profesori 
acum, sunt modele pentru generațiile care se formează.  

Colegii noștri de breaslă și de catedră: 
1. Conf. dr. Ana Maria Cazan, prodecan (cercetare, 
informatizare și activitate didactică); 
2. Lector dr. Oana Bota, prodecan (studenți, calitate și 
mediul socio- economic); 
3. Conf. dr. Daniela Necșoi, reprezentanta FPSE în 
Senatul UNITBV;  
4. Lector dr. Marius Bazgan – coordonator program ID 
– PIPP; 
5. Conf. dr. Daniela Porumbu, coordonator practică de 
specialitate; 
6. Conf. dr. Camelia Truța – coordonator CICOC; 
7. Lector dr. Ecaterina Maria Unianu, coordonator 
Grădinița UNITBV; 
8. Lector dr. Ramona Henter, coordonator ERASMUS+;  
9. Lector dr. Dana Popa, colaboratoare în proiecte 
internaționale; 
10. Lector dr. Ioana Roxana Topală - membru echipa 
CICOC; 
11. Asist. dr. Alina Turculeț, co-responsabil modul 
psihopedagogic nivel 1;  
12. Asist. dr. Raluca Nicoleta Lupu – cea mai nouă 
aderentă la echipa FPSE. 

Toți cei 12 sunt doctori în psihologie sau științele 
educației și predau discipline care țin de competențele 
lor academice, știut fiind că pentru „creșterea” și for-
marea unui profesor și psiholog dedicat, pe lângă datele 
genetice și de personalitate, este esențială cunoașterea 
pedagogică aprofundată, precum este necesară și 
cunoașterea aprofundată a sinelui și a omului.  

Credem că echipa FPSE este una dintre cele mai 
bogate în resursa umană reinvestită și implicată în 
activitatea didactică și de cercetare, formată în 
Universitate, care a rămas să contribuie la dezvoltarea 
Universității Transilvania din Brașov.  

  
Lector dr. Iolanda BELDIANU 

coordonator ALUMNI FPSE 
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