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, CHINA

Facultatea de Li

profesorul Ioan Vasile Abrudan, a avut loc

deschiderea anului universitar 2018-2019 pentru

Prof. dr. ing. Ioan Vasile Abrudan

chinezi ai programului de limba r

∎ CUPRINS

- SINGRO 2018
se,

al Inginerilor Români de Pretutindeni

SINGRO,

cadru profesional de colaborare între inginerii
români de pretutindeni.

conservarea patrimoniului tehnic,

,

,

Ingineria secolului XXI.

i

SINGRO 2018 a fost organizat în perioada 6-8
septembrie 2018 în colaborare cu Universitatea
Transilvani

de Design

-

, în contextul

100 de ani de la Marea Unire din 1918

are.

Centenarului AGIR.
L

asociat dr. ing.
rectorul

Universi

academician Ion Bostan - Rep. Moldova, gen. lt. (în

rez.)dr. ing. Dumitru Prunariu, cosmonaut român,

(inclusiv membri ai Consiliului Director AGIR) i ASTR,
-Napoca,

SINGRO 2020 va fi un succes.

ie

Prof.

Comitetul de Organizare SINGRO 2018
∎ CUPRINS

Cea de-

abordat conceptul de mediere î

13-

lingvistice.
din

Tema

diversitatea sub-

multilingvism.

-

entitate,

Elena Buja, de la Universitatea Transilvania din

analizate.

-

ale Americii, Japonia, Thailanda, India, Marea Britanie,

Richmond Stroupe, de la Universitatea Soka
Universitatea Transilvania

Prof. dr. Indira Y. Junghare

în medii multiculturale diverse. Ioana Jieanu, de la

Universitatea din Minnesota, Duluth, SUA
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ORIENTATION DAYS LA ÎNCEPUTUL NOULUI AN UNIVERSITAR
-a

special pentru ei: Treasure hunt
comori, Quiz

de minifotbal, de streetball

premiate. Treasure hunt

-au întrecut

rat cu indicii

Anul universitar 2018-2019 a început cu jocuri,

cel
ul de

prima zi de facultate.

-

-

concert dedicat tu

Mirela Cornea
Aproximativ

500

de

boboci

au

participat

la
∎ CUPRINS

sau imprimante 3D.
-Curie

e publicului larg ce
poate fi munca de cercetare. Ajuns la a VI-

acest an, evenimentul NCE a fost organizat de

luna septembrie.

ultima vineri din

-pilot al Institutului

de Cercetare-Dezvoltare, adresat copiilor cu vârste

nd de la vârste fragede.

universitatea a participat cu mai multe standuri i
ateliere la care publicul de toate vârstele a putut
didactice.

Acest proiect-pilot a fost lansat cu ocazia

cadrul Institutului de Cercetare-Dezvoltare al
a micului inventator.
curse rea

ef lucr. dr. ing. Radu Muntean
Facultatea de C
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AND TECHNOLOGY

BOOK POWER IN COMMUNICATION, SOCIOLOGY
sau

cel mai important element a conexiunii spirituale
sistemele multiculturale.

organizat anual în diferite regiuni ale lumii:

de-a VI-

la Univer

-ului,

-a VI-a

Cartea este cel mai vechi model economic dezvoltat
de bibl

-un produs care

persoane. În anul 2012, Biblioteca Congresului
Statelor Unite ale Americii (Washington, D.C.) a avut

promova viziunea liderilor bibliotecilor cu privire la

scriitori, editori, profesori, bibliotecari. Scopul

diseminare.
accesarea adresei:
http://trivent-publishing.eu/powerincommunication.html
Prof. dr. ing., dr. marketing Angela Repanovici
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În perioada 10-21 septembrie 2018, Facultatea de

Ingineria lemnului, centrat pe restaurarea unor obiecte
din lemn.

, la care au

particip

japonezi. Proiectul s-a concretizat ca urmare a unei
colaborare car
com

engleze.

di

probabil cea mai mare realizare a acestui proiect a fost

rietenie. Nu

României. Cursurile la care au asistat

prelegeri leCursurile au fost completate de vizite la diverse muzee
Musashino, de asistarea
participarea la un atelier organizat de Facultatea de

Vlad Babei, masterand

Facultatea de Litere
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YOUTH FOR PEACE
Participarea la cea de a XIII-

24-28 septembrie 2018, a constituit un bun prilej
pentru

aprofundarea

principiilor

dreptului

sisteme de drept.

multe amintiri amuzante, precum,

provocare din punct de vedere intelectual, în special

nile noastre de a aplica

-a

coordonarea tuturor spre un scop unic, anume a

prezenta un punct de vedere temeinic.
foarte scurt -

-un timp

Am observat folosirea constant a termenului de
olimpiad
noi.

-

Sebastian

dr.

Roxana Matefi.

Student

Student Claudia Cozma
-

Student Sebastian Gabriel Tacea
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LA CENTRUL MULTICULTURAL
Simplitate. Abstract logic. Onestitate

trei concepte

de la

septembrie 2018 la Centrul Multicultural, iar
e

a putut fi admi

- imagini

octombrie.

eficientizare. Geometrizarea de care

-se reciproc.

creion, imprimare), se reduc la o simplitate aproape

când onestitatea devine un sentiment pregnant,
Misterul din spatele operelor sale poate fi judecat

.
Elena-Daniela Macarie

Facultatea de Litere, anul II
i informale
-un
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BOTOND SZÖ
-chineze prin

Iar fi Yundi Li, Lang Lang, Juja Wang. Dar acum am
în

exclusivist al elitelor din domeniul afacerilor, culturii
Conservatorului Muzical din Hangzhou, capitala
provinciei

Zhejiang,

de

sala

de

concerte

a

Conservatorului din Shenyang, capitala provinciei
Muzica din suflet poate fi

Botond Szöcs în China, organizate pentru a marca
anul Centenarului de Ambasada României la Beijing.

-

Conservatorul

-a început cariera pianistul

Botond Szö
e pianistice ale secolului XXI, la

-12

extraordinare comparându-l pe acesta cu Botond
Szö

august 2018 în unele dintre cele mai importante

provincii ale Chinei. Astfel, Beethoven, Liszt,
Rahmaninov, nume valoroase ale lumii muzicale, au

aproape de publicul chinez, prin interpretarea de
∎ CUPRINS

FESTIVALUL TELEMANN - UN PROGRAM DE CANTATE SACRE I LIEDURI
În perioada 24 septembrie

2 octombrie 2018,

-artistic, Festivalul Telemann - un

program de cantate sacre i lieduri compuse de G.

Ph. Telemann. Programul a inclus zilnic cursuri de

liturgic luteran din secolul al XVIII-lea; Telemann azi; ornamentica recitativelor secco, stilul baroc,
textul, precu

i. Astfel Kitti

Székely din anul II, a prezentat cantata TWV 1:1511;

Bianca Timaru din anul III a interpretat TWV 1:1502,
completat cu succes cantata TWV 1:471.

precedate de recitative secco

da capo

avându-

Mihaela Buhaiciuc - coordonatoarea evenimentului au publicat în

Harmonischer Gottes-Dienst a anului

liturgic 1725-6 anul trecut în Statele Unite

Telemann compuse tot în perioada Hamburg,
din anul I. Seara s-a încheiat cu înmânarea
.

Szabó Levente, teolog -

Lanzrein, coordonatorul programului de canto din
Universitatea Soochow din China. Originar din

i cu un doctorat la

Universitatea Stony Brook din New York, Valentin
Lanzrein a prezentat cartea sa:

to German Diction
University Press

e
Oxford
Lect. dr. Mihaela Buhaiciuc,

- un manual fundamental
lirici în academia
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EVENIMENTE ORGANIZATE LA

-

(Bulgaria),

ia

28.09.2018, partenerii proiectului FRAMELOG au
prezentat forma final

a documentului Principii

. Sub coordonarea

.

echipei din Universitatea Transilvania, în perioada
urm toare,

, un instrument util la nivel european.

,
organizat în cadrul proiectului FRAMELOG, a abordat

mediul de afaceri

a

-se despre stadiul actual al

bazate pe

a. Crearea unei

nare în cadrul

proiectului FRAMELOG, va sprijini dezvoltarea unor

vatoare, mai relevante

FRAMELOG
parteneriat

este

un

strategic

proiect

ERASMUS+
de

de

Comisia

2016 - august 2019, proiectul este coordonat de

contribui, de asemenea

cu

Europa.

Universitatea

de

consult

-ul proiectului www.framelog.eu.
Lector dr. Cristina Nicolau, SEAA
∎ CUPRINS

PROFESOR DE PESTE HOTARE LA FACULTATEA DE INGINERIA LEMNULUI PRIN
PROGRAMUL FULBRIGHT SPECIALIST

Programul Fulbright Specialist trimite an de an

- cerceta

Prof. dr. Hiziroglu a beneficiat de o primire

În cadrul acestui prestigios program, la începutul

Universitatea

prof. dr. Salim Hiziroglu de la

Oklahoma,

Departamentul

doctoranzilor în domeniul
p

de

(Department of Natural Resource Ecology and

Management NREM).

început de an universitar, s-

cu succes la acest nou

a extinde aria de colaborare între Universitatea
din SUA.
Conf. dr. ing. Emilia-Adela Salca

Facultatea de Ingineria lemnului
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IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI TRANSILVANIA FELLOWSHIP LA FACULTATEA DE
INGINERIA LEMNULUI
Transilvania

Fellowship

e cercetare.
În cadrul acestui program, prof. dr. Pavlo Bekhta de
Lviv a fost desemnat beneficiarul acestei burse în
martie 2018. Dr. P.

-

activitatea de cercetare la Facultatea de Ingineria
lemnului, întrc

programului, prof. P. Bekhta

doctoranzilor de la Facultatea de Ingineria lemnului,
-2018, a

începutul anului universitar 2018-2019, a contribuit

Conf. dr. ing. Emilia-Adela Salca

Facultatea de Ingineria lemnului
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LUI DR. ELEONOR CIUREA
Amfiteatrul Cornel Simionescu

realizarea primelor programe de studiu de acest profil

domnului profesor dr. Eleonor Ciurea pentru întreaga
75 de ani.

Profesorul Eleonor Ciurea
dintre ca

cariera profesiona

marcându-le

orientându-le

Transilvania

Cu acest prilej, conducerea

de prof. dr. med.

Liliana Rogozea

a

vorbit despre personalitatea profesorului E. Ciurea,
e

profesionale directe.
Cuvinte deosebit de onorante au fost adresate

profesorului Ciurea de prof. dr. Ioan Tomescu,

membru corespondent al Academiei Române, prof.
p

conf. dr.

conf. dr. Eugen

s-au
un sincer:

comisiilor de
-

A.R.A.C.I.S. (2005-2016),
-

-

.
-2008).

Profesorul Ciurea este considerat unul dintre pionierii

-i

Profesor!

Conf. dr. ing.

Lector dr. Anca Vasilescu, Prodecan

Facultatea de M
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ALUMNI DE SUCCES - PREDA ALINA SÎNZIANA
(2010-2014), Facultatea de Drept (2010-2014),
s
Universitatea

iei,

-

Transilvania

afacerilor în turism (2014-2016).

-

masteratul

la

Administrarea

-

organizator evenimente (2014-2016) la pensiunea
Vila Alina din Moieciu, îmbinând pasiunea pentru

coordonate diferite, cu efecte sinergice în toate

În prezent este manager (din 2016) la Complexul

turism din zona Bran-Moieciu.
Preda Alina Sînziana a absolvit Facultatea de

Conf. d
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