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Studiile universitare și post-
universitare se încununea-

ză cu o teză de licență, apoi 
cu una de masterat, iar cei 
care ajung la a treia etapă mai 
scriu și o teză de doctorat.

În conformitate cu Regulamen-
tul privind pregătirea tezei de li-
cență la USEM (din 22-12-2014), 
în perioada dintre 15-31 martie 
are loc o susținere în prealabil 
a tezei. Acest proces de moni-
torizare a activității studenți-
lor de la ultimul an de studii s-a 
desfășurat la toate facultățile.

Majoritatea absolută a stu-
denților a realizat peste 70 % 
din volumul lucrării, iar unii 
din ei au prezentat chiar pri-
ma variantă, în întregime.

Catedrele, conducătorii ști-
ințifici au atras atenția studen-
ților asupra faptului că până 

La ședința Senatului USEM din 
28 martie 2016 drept obiectiv 

de discuție au fost propuse două 
teme foarte actuale în perioada 
a câteva luni de până la sesiunea 
de licență: Pregătirea facultăți-
lor pentru examenul de licență și 
Rezultatele susținerii în prealabil 
a tezelor de licență. Ar părea că 
aceste teme sunt ”de serviciu” în 
aceste zile de primăvară, ele pe-
riodic sunt discutate. Referenții, 
decanii facultăților, ca de obicei, 
au informat senatul, succint și în 
cunoștință de cauză, că facultă-
țile au luat măsuri de rigoare ca 
studenții să fie pregătiți pentru a 
demonstra în fața comisiei de stat 
că ei dispun, în măsura cerințelor 
actuale, de cunoștințe profesio-
nale și deprinderi practice de a-și 
exercita viitoarea profesie. Toată 
informația privind desfășurarea 
examenelor de licență a fost adusă 
la cunoștința studenților (subiec-
tele, forma de examinare: scris sau 
oral). În timpul apropiat vor fi or-
ganizate ore de sinteză la discipli-
nele prevăzute pentru examene.

În cuvântul său încheiere a 
discuțiilor în jurul temelor abor-
date, președintele Senatului, rec-
tor USEM, doct. profesor univer-
sitar Iurie Sedlețchi a remarcat 
în mod deosebit câteva momente 

Teza de licență în proces de finalizare Avansări 
în funcții

Probele de licență 
în atenția Senatului USEM

la susținerea oficială a tezelor 
în fața comisiei de stat mai au 
de depășit o  încercare, cea de 
admitere a tezei pentru susți-

nere( în perioada 1-10 mai).
Pe lângă cuvintele de laudă la 

adresa unor studenți, de încu-

care caracterizează buna organi-
zare și desfășurare a examenului 
de licență. Examinarea trebuie 
să decurgă obiectiv, cu o apre-
ciere la justa valoare a răspun-
surilor de la examene. Totodată 
această probă de evaluare trebu-
ie să aibă loc într-o atmosferă bi-
nevoitoare, când pentru studenți 

examinatorul (comisia) nu este 
un monstru care te poate strivi. 
Examele trebuie să fie un fericit 
prilej de conversație (în scris sau 
oral) din care noi am trage niște 
concluzii cu privire la activita-
tea noastră, a profesorilor, des-
pre activitatea noastră didactică 

și științifică. Pentru absolvent 
examenul este un prilej festiv 
de a demonstra că cei 3-4 ani de 
studii au fost un timp folosit ra-
țional, timp în care am crescut 
ca personalitate, ca profesionist 
într-un domeniu. Examenul mai 
este un prilej în care absolventul 
este povățuit prin sfaturi, dole-

anțe, iar nota de finalizare oglin-
dește real în ce măsură a reușit 
să însușească materia de studii și 
deprinderile profesionale.

În mod deosebit rectorul 
universității s-a referit la reali-
zarea tezelor de licență. În acest 
context Domnia sa și-a exprimat 

La ședința Senatului 
USEM din martie 2016, 
prin vot unanim, au fost 
aleși în funcție de confe-
rențiari universitari doc-
tor în științe, decan al 
facultății de Științe Eco-
nomice Lilia Șargu, doc-
tor în drept, șef Catedră 
Drept Privat Ion Bâtcă, 
doctor în drept Iulia Bă-
nărescu. Pentru suplini-
rea postului de conferen-
țiar universitar interimar, 
memebrii senatului au 
votat candidatura doc-
torului în drept Victor 
Rusu.
Felicitări și la mai mare!

încrederea că susținerea tezeor 
se va desfășura în conformitate 
cu regulamentul. Un pretext de 
a ne îngrijora poate fi calitatea 
lucrării. Ea trebuie să dea dova-
dă de cunoștințe în cauză ale au-
torului. Teza ne poate convinge 
că autorul ei mai are și capacități 
de a demonstra aportul personal 
la tratarea temei, că lucrarea nu 
poate fi alcătuită din bucăți ”fur-
luate” din diferite surse. Citatul 
luat de la cineva (cu trimitere la 
sursa respectivă) este adus nu-
mai pentru a-ți susține un gând 
sau o teză proprie. Calitatea te-
zei depinde, în primul rând, de 
capacitățile studenților, dar și de 
responsabilitatea conducătoru-
lui științific. Dacă teza trece cu 
momente de plagiere, neredacta-
tă, oricând o comisie, cu misiu-
nea de a verifica lucrările scrise, 
va putea da peste iresponsabili-
tatea noastră, peste paginile pla-
giate și cele scrise agramat.

Cadrele noastre, în opinia 
rectorului USEM, dispun de 
înaltă pregătire și de experiență 
pentru a organiza și a desfășura 
examenul de licență în confor-
mitate cu rigorile actuale.

Reporter USEM

rajare la adresa altor autori de 
teze, conducătorii științifici și-au 
expus și doleanțele lor, în unele 
cazuri, cu o anumită îngrijorare.

Susținerea tezelor la aceas-
tă etapă au scos la iveală și 
unele inconsecvențe în acti-
vitatea studenților la temă.
 • Nu întotdeauna sunt respectate 
cerințele regulamentului.
 • Deși în textul prezentat autorul 
a motivat actualitatea temei, stu-
dentul s-a simțit stingerit să susți-
nă oral acest aspect.
 • Deseori studentul nu-și poate 
fundamenta importanța teoretică și 
aplicativă a cercetărilor sale la temă.
 • Din abordarea temei trebuie să 
se vadă contribuția personală a 
autorului.
 • Este important ca studenții să 
poată expune argumentele cele 
mai convingătoare pentru a susți-

ne anumite teze științifice.
 • Studenții trebuie să aibă o pre-
gătire temeinică pentru a răspun-
de profesional la întrebările venite 
din partea comisiei sau din partea 
publicului prezent la susține-
re  (întrebările pot fi nu numai )
din cele la tema tezei de licență, 
ci chiar din întregul domeniu al 
specializării).

Respectând rigorile actuale pri-
vind scrierea tezelor de licență, dând 
dovada de capacități deosebite în 
domeniul cercetărilor științifice, li-
cențiații noștri au șanse reale de a-și 
publica lucrările, de a se încadra în 
tagma celor mai performanțe cadre 
de profesionali, pe care îi așteaptă 
problemele noastre economice, po-
litice, sociale, științifice, cultura-
le, acumulate în societata noastră.

Mihail Purice

Date remarcabile 
din martie

• 25 martie – sărbă-
toare creștină, Buna Ves-
tire (sau Blogoveștenia) în 
amintirea zilei în care Ar-
hanghelul Gavriil i-a vestit 
Sf. Fecioara Maria că va naș-
te un fiu, cu numele de Isus 
(Luca 1, 26-38).

• 27 martie – Ziua 
Unirii Basarabiei cu Româ-
nia (1918).
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Virusul
Virusul, după cum 

se știe, este „un agent 
patogen, invizibil cu 
microscopul obișnuit, 
care se reproduce nu-
mai în interiorul celule-

lor vii și provoacă diverse boli infecțioa-
se”(DEX). Ceva asemănător constatăm 
în procesul organizaării și desfășurării 
procesului de studii, când un „agent pa-
togen” pătrunde în organismele  vii ale 
grupelor studențești și provoacă o viroză 
totală, care se numește absența nemoti-
vată a studenților la ore. Nu întâmplător 
cuvântul virus mai are și sensul figurat 
de „sursă a unui rău moral”. Absențele 
la ore într-adevăr sunt o sursă a acelui 
rău moral care poate genera o pregăti-
re profesională necalitativă, iar, în final, 
niște cadre de schilozi, care, în condiți-
ile rigorilor europene ale pieții muncii, 
nu pot face față cerințelor. În cazul răs-
pândirii unui nou virus, se cercetează 
codițiile care au provocat virusul, apoi 
se identifică substanța-antidot de neu-
tralizare a acțiunii agentului patogen din 
organism.

Asemenea sondaje se fac și în ca-
zul răspândirii virusului care provoacă 
„răul moral”, absențele la ore. Drept 
condiție „antisanitară”, în opinia supe-
riorilor de la istituțiile de învățământ, 
sunt înseși orele de curs, care, din punct 
de vedere științific și didactic, lasă de 
dorit. Temele predate trebuie să fie „mai 
atractive”, „mai vioaie”, „cu mai multă 
măiestrie”, să-i „cucerească” pe studenți. 
Da, mult înseamnă aplicarea unor noi 
tehnologii de predare. Profesorii noștri 
sunt mereu în căutarea unor mijloace 
didactice prin care ar provoca interesul 
studenților și i-ar aduna în sălile de curs. 
Dar cum se face că noi aproape că nu 
avem cazuri când studenții dau buzna 
la orele predate cu „măiestrie”, șezând 
câte doi pe un scaun, sau că nu avem 
astfel de ore, sau că sălile sunt mari.

Niște ore predate cu „măiestrie”, 
unde studentul este cucerit printr-o 
artă didactică deosebită, la care simți 
că profesionalismul și cultura profesiei 
ai deprins-o prin plăcerea descoperirii, 
plăcerea artei de creație, înseamnă ceva, 
ba chiar contează foarte mult. Însușirea 

George Topârceanu (n. 20 mar-
tie 1886, București – d. 7 mai 

1937, Iași) a fost  poet, prozator, me-
morialist și publicist român, mem-
bru corespondent al Academiei Ro-
mâne din 1936.

Începe școala primară la Bucu-
rești (1893 - 1895) și o continuă la 
Suici, judeţul Argeș, unde părinţii 
se stabilesc o vreme. Revine la Bu-
curești și se înscrie la liceul Matei 
Basarab până în clasa a IV-a, apoi la 
Sf. Sava. După absolvire intră func-
ţionar la Casa Bisericii, apoi, ca pro-
fesor suplinitor, cu pauze de șomaj. 
În paralel, se înscrie la facultatea 
de drept (1906), pe care o părăsește 
pentru cea de litere, fără a termina 
studiile.

Debutează încă din liceu, la 19 
ani, publicând primele încercări, 
sub pseudonimul ”G. Top” la re-
vista umoristică Belgia Orientului 
(1904); a publicat și la alte reviste: 
Duminica, Spiruharetul, Revista 
noastră, Revista ilustrată, Semănă-
torul, Neamul românesc literar. În 
1909 publică în Viaţa românească 
parodia Răspunsul micilor funcţio-
nari, ca o replică la Caleidoscopul 
(1908) lui A. Mirea (prin care se 
face remarcat în lumea literară. Ga-
rabet Ibrăileanu (cu care întreţine o 

Școala ca noțiune, 
complexă și multidi-
mensională, reprezintă 
locul unde fiecare tin-
de să-și construiască 
viitorul. Tot ceea ce 
contribuie la lărgirea 

orizonturilor cognitive, poate fi, cu 
siguranță, numit ,,școală”. Sistemul 
educațional contemporan activează 
în condiții politice și social-econo-
mice, care determină apariția multor 
probleme. Astfel problema numărul 
unu, ca una fundamentală, este mo-
tivația de a învăța a studentului și 
numărul adepților de a ,,participa” la 
cunoaștere din perspectivă profesi-
onală. Problema formării motivației 
de a învăța generează absența studen-
ților la ore. Pare că adevărata îngrijo-
rare majoră ar fi reușita, însă aceasta, 
la rândul ei, este determinată de par-

Extrase 
din regulamentele de organiza-
re a studiilor în învățământul 
superior

129. Sunt pasibili de a fi exmatricu-
lați în următoarele cazuri:

• Pentru nereușită– acumu-
larea a mai puțin de 40 de credite de 
studiu până la finele anului de studii ls 
care a fost înscris;

• Pentru absențe nemotivate la 
cel muțin 1/3 din timpul prevăzut pen-
tru unitățile de curs din planul de în-
vățământ în semestrul dat sau absențe 
nemotivate pe o perioadă mai mare de 
cinci săptămâni.

Regulamentul privind pregăti-
rea

 specialiștilor la USEM ...
6.5 Frecventarea orelor de curs 

prevăzute de planul de studii este strict 
obligatorie. Studenții care absentează 
nemotivat în mod sistematic pe par-
cursul anului de învățământ mai mult 
de 40 de ore la diferite discipline sau 10 

Discutăm fără înce-
tare problema frecvenței 
slabe a studenților la ore, 
problema pregătirii lor 
profesionale sub nivelul 
rigorilor actuale. Și ne în-

trebăm: cine-i vinovat de situația creată. 
Desigur studentul! Dimineața studentul 
își împlinește somnul după ora opt, stu-
dentul nu frecventează regulat orele, stu-
dentul este indiferent față de obligațiile 
sale, studentul nu se pregătește  suficient 
de seminare și multe alte păcate îl carac-
terizează. Nimeni însă nu se încumetă să 
se refere și la cealaltă parte a problemei 
: în ce măsură  instituția la care învățăm 
poartă răspundere pentru pregătirea 
noastră profesională. Oare prin notele de 
”9” și ”10” aruncate de profesorii noștri la 
stânga și la dreapta, pentru nivel sporit de 
cunoștințe, dar mai mult pentru ignoran-
ță, contribuim cu ceva la învățământul 
de calitate? Vine la ore studentul sau nu 
vine, pot studenții redacta o simplă știre 
de presă, nu prea are importanță. Ei sunt 
asigurați cu note de ”9” și ”10”. Cică pen-
tru încurajare, ca să atragem mai mulți 
candidați la studii. Un lucru ciudat l-am 
constat la facultate : toți sunt ”bravo” și de 
nota ”10”, indiferent are studentul ceva 
în cap sau nu. O altă ”ciudățenie” e faptul 
că mulți studenți își fac studiile conform 
unui ”plan individual”, care le-ar permi-
te să lipsească la toate orele, i-ar scuti de 
pregătire profesională și ar fi privilegiați 
tot cu cele mai înalte note. Catedra, de-
canatul însă nu dispun de informațiile că 
un cutare sau un cutare student ar studia 
după un plan anume.

De ce studentul nu vine la ore? 
Din start a înțeles că el și fără vreun 
efrot fizic sau intelectual este asigurat 

Parcă mai ieri mă 
bucuram de dreptu-
rile mele cele „cetă-
ţenesti” ale unui copil 
neastâmpărat,veșnic 
în căutarea pretextu-

lui de a face ceva extraordinar, de 
a crea lucruri uimitoare, ca apoi tot 
eu să le distrug. Copil naiv ce eram, 
veșnic în inventarea unor noi boro-
boaţe, pe care mămica le condam-
na, cu urmări destul de serioase.

Dacă, de cele mai multe ori, 
auzeam cuvintele ei spuse cu drag 
”mama are fată 
mare!”, uneori, 
pentru „boroboa-
ţe” eram „sancţio-
nată”: ”Fetele mari 
astfel nu proce-
dează”. Ca sa mă 
reabilitez în faţa 
„ t r i b u n a l u l u i ”, 
trebuia ore între-
gi sa îi vin în voie. 
A doua zi eram 
cea de totdeauna: 
copil pasionat de 
pozne în neogoita 
mișcare, în per-
manenta comunicare cu copiii ve-
cini, dar și cu caţelușul sau pisica 
noastră, la care se mai adăugau 
la halca noastră necugetatoarele 
din mahala. Mă făceau fericită și 
hăinuţele curate, cu floricele sau 
cu buline, cu care mă imbodobea 
mama de dimineaţă. Ochii mamei 
mă convingeau că tare bine îmi 
stau. Dar și acum îmi amintesc 
expresia ochilor ei când mă vedea 
după ce mă întorceam de afară de 

unor noțiuni, a trăsăturilor lor distincti-
ve, a tipologizării categoriilor, a funcți-
ilor, aplicarea lor în niște condiții reale 
noi, mai cere și un efort al capacităților 
intelectuale. Dar cum să procedezi, prin 
ce „măiestrie” să-i cucerești pe acei ti-
neri, care sunt moleșiți de plăcerea de 
a rămâne în inactivitate fizică, dar și 
intelectuală? Care alte ore vor fi mai 
„interesante” decât acelea care ține de 
creație? De scrierea unor știri, reporta-
je, interviuri, de scrierea unor materiale 
jurnalistice interpretative etc.? Cum să 
alegi tema cea mai 
actuală și să-ți redac-
tezi scriitura astfel, 
încât să-ți câștigi un 
public cât mai mare 
de cititori. Apoi cum 
să scrii, ce mijloace 
de limbă să folosești 
ca să te exprimi co-
rect, dar și expresiv? 
Ore de acestea se fac 
la jurnalism, cu anali-
za realităților actuale 
din mass-media scri-
să și electronică. Arta 
scrisului, a exprimă-
rii corecte și expresi-
ve „nu-i cucerește” pe cei care au hotă-
rât să-și închine viața artei comunicării 
publice. Așa se face că la prima oră de 
curs, care începe la 8:00, interesul față 
de disciplina predată este foarte scăzut, 
iar la ora a doua interesul crește „simți-
tor”. O parte constantă de studenți așa 
și n-o mai poți lua „cu zăhărelul”, cu 
așa-numita ,,măiestrie”?

A însuși o profesie pe potriva rigo-
rilor actuale europene, în cazul nostru, 
profesia de comunicare publică, nu în-
seamnă numai ore distractive, amuzan-
te, „cu măiestrie”. Orele de curs mai sunt 
clipe de încordare intelectuală, poate și 
reduceri din orele de somn, din orele 
prevăzute pentru distracții. Nu întâm-
plător cuvintele lui Seneca, din tragedia  
„Hercule furios” au rămas actuale și azi: 
Per aspera ad astra. Autorul din antichi-
tate era convins de adevărul că tinerii, 
până a ajunge la stele, la reușită, au de 
parcurs o cale presărată cu mărăcini.

Agentul patogen al virusului la care 

ne referim a fost provocat de mai multe 
condiții „antisanitare” ale societății.

Într-un stat artificial, întreținut 
numai în interesul unei „elite sociale”, 
numai pentru cei care știu „să se în-
vârtească” pentru a face bani, învăță-
tura nu este un mijloc de avansare și 
de asigurare materială. Toți studenții, 
și cei buni, harnici, conștiincioși, și cei 
răi, iresponsabili devin, după absol-
vire, „bugetari ”. După ce instituțiile 
financiare ale statului au fost curățite 
de cei care știu „să se învârtească”, ce a 

mai rămas pentru cei care mai cred în 
rolul învățământului. Într-o asemenea 
societate cele mai înalte funcții pot fi 
ocupate de  mediocrități, chiar din cei 
fără diplome de absolvire a studiilor 
superioare. Bugetarii noștri au ajuns 
în situația în care salariul asigurat de 
statul nostru nu acoperă nici pe jumă-
tate necesitățile materiale elementare. 
Cu diploma de licențiat în buzunar 
absolvenții universităților noastre de-
vin slugi, măturători, spălătorese etc. 
în străinătate, al căror salariu e de 3-4 
ori mai mare decât al profesorului de 
la noi. Care ar fi, în aceste condiții, 
motivația unui mai înalt efort la stu-
dii al studenților de azi, motivația unei 
mai bune frecvențe la orele de curs? 
Cum poate fi sănătos un organ, în-
vățământul, al unui corp care abia de 
mai dă semne de viață?

Prin cele afirmate nu vrem să con-
cluzionăm că atitudinea studenților 
față de problema frecventării orelor de 

curs nu mai poate fi remediată. Tine-
retul nostru trebuie să fie pătruns de 
ideea că viitorul lor trebuie să fie con-
struit acasă nu „la Italia”. Numai prin 
exercitarea pe nou a viitoarelor funcții 
de economiști, juriști, politologi, jur-
naliști etc. se va putea obține orându-
iala care va funcționa pentru popor. A 
exercita pe nou viitoarele funcții pro-
fesionale înseamnă o pregătire profe-
sionistă pe potrivă, pe nou.

În pofida realității noastre socia-
le, când legile sunt ignorate chiar de 

către autorități, stu-
denții noștri trebuie 
să cunoască regula-
mentul organizării și 
desfășurării proce-
sului de învățământ 
și să-l respecte. Ti-
nerii noștri învățăcei 
sunt foarte surprinși 
când le citești arti-
colul în care se spu-
ne că absența la 1/3 
din orele prevăzute 
pentru o disciplină 
constituie un motiv 
serios pentru a nu 
fi admis la examen, 

sau chiar pentru a fi exmatriculat. Pe-
ricolul de a fi exmatriculat, în convin-
gerea lor, este real numai atunci când 
nu achită taxa pentru studii.

Studentul nostru nu este convins 
că absența la ore e o subminare a ca-
pacităților sale profesionale, de care, 
în viitorul apropiat, se vor interesa an-
gajatorii în serviciu. Un redactor-șef, 
de exemplu, poate organiza un test de 
capacitate pentru candidații la un ziar, 
la un post de radio sau televiziune. Și, 
credem, că ar face bine să angajeze per-
soanele cu capacitățile profesionale de 
a redacta o știre, un interviu, un repor-
taj, un comentariu de presă etc., de a te 
exprima corect și expresiv. Anume aici 
e veriga slabă a studenților-jurnaliști. 
Anume aceste aspecte sunt tratate la 
orele de curs, ingnorate de mulți stu-
denți. Licențiații noștri știu că de cele 
mai multe ori asemenea teste de an-
gajare la serviciu nu se fac. Este un alt 
„test” mai sigur: cumătrismul. Atâția 

Motivația de a învăța 

George Topârceanu
(n. 20 martie 1886 – d. 7 mai 1937)

Cine-i vinovat? Dragostea din copilărie
neprofesioniști mișună în jurul nostru: 
în parlament, în guvern, în sistemul 
bancar , în organele de drept, în învăță-
mânt, în mass-media ș.a.m.d.!

O altă convingere a studenților noș-
tri este că nota pozitivă numaidecât o 
vei primi : frecventezi sau nu orele de 
curs. Și nu oricare notă de trecere, ci 
chiar una de „nouă” sau „zece’’. Se cre-
ază impresia că nici nu e nevoie de pro-
fesori : vii la ore sau nu vii. De unde s-o 
fi luat zvonul  că profesorii nu trebuie 
„să-i sperie” , altfel nu vor avea studenți 
la studii? Notele majorate, care nu co-
respund nivelului de pregătire, oare nu 
afectează prestigiul universității? Nu 
credem că prin „umflarea” notelor, noi 
putem avea mai mulți studenți. Mai 
multe solicitări la studii universitatea 
noastră va avea atunci când  piața mun-
cii va prefera specialiști cu pregătire eu-
ropeană, anume de la USEM . 

Interesul fața de studii, în special în 
problema frecventării orelor, ar putea fi 
stimulat și prin realizarea prevederilor 
Procesului de la Bologna , la care Repu-
blica Moldova a aderat . Astfel unul din 
pilonii acestui proces este dezvoltarea 
mobilității în zona de învățământ eu-
ropeană și integrarea acestora pe piața 
muncii europene. O stimulare vădită a 
interesului fața de studiile de calitate ar 
fi folosirea oportunității de moblitate a 
studenților în zona europeană. Din lip-
sa de finanțe studenții noștri nu pot fi 
susținuți de a-și coninua studiile la uni-
versități prestigioase din Europa. 

Un rol pozitiv în procesul de ame-
liorare a frecvenței la orele de curs ar 
putea să-l aibă și persoanele care și-au 
dat copiii la studii, îi sponsorizează și  
își așteaptă odraslele cu licența în bu-
zunar . Am proceda oare necuviincios 
dacă noi i-am informa periodic despre 
rezultatele studiilor pe care le-a obținut 
copiii lor? 

În concluzie, rămânem conviși că 
ameliorarea frecvenței studenților la 
orele de curs depinde de calitatea teme-
lor predate, dar și de alte condiții „anti-
sanitare’’ la care ne-am referit mai sus . 

Mihail Purice,
doct. conf.

ticularitățile psihologice de a învăța. 
Ce fac studenții? Nu frecventea-

ză orele, sunt lipsiți de interes, se 
plâng că orele de curs decurg plic-
tisitor. Unii sunt total indiferenți, 
alții se simt ,,superiori”, convinși de 
faptul că absențele lor vor fi motiva-
te prin ,,mijloace financiare”. Ceilalți 
fac parte din categoria doritorilor 
de a învăța, dar care, treptat, ma-
nifestă dezamăgire și dezgust față 
de func’iile sale ”academice”. Cum 
să reînvii spiritul competitiv atunci 
când domină nedreptatea și haosul 
în societate? 

Student dezinteresat- profesor 
dezinteresat și viceversa. Această 
relație reciprocă presupune raportul 
situației cu rezultatul: teme predate 
la nivel scăzut cauzează absențe-
le studenților, numărul restrâns de 
studenți, din care cauză profesorul 

simte inutilitatea prezenței sale.
Acolo unde există problemă, exis-

tă și soluții. Problema numărul unu, 
cea a frecvenței studenților la ore, 
poate fi soluționată prin utilizarea 
metodelor de predare a disciplinelor 
în așa mod, încât să  permită dezvol-
tarea interesului cognitiv. O altă cale 
eficace ar fi atragerea la lucrul știin-
țific, prin care studenții vor acumula 
cunoștințe și experiențe noi.

Studenții își construiesc viitorul 
anume la universitate, însă să nu ui-
tăm că anume studenții sunt viitorul 
acestui stat și de gradul de asumare 
a tuturor responsabilităților, de mo-
tivația intrisecă depinde progresul 
general care ne va crea ca specialiști 
profesioniști în domeniu.

Cristina Anghel,
studentă, FJȘC

cu cea mai înaltă apreciere din partea 
stimaților profesori.

În fața dilemei să vină la ore sau 
nu, studentul alege somnul lui dulce 
de la orele 8-10. El este sigur că nu va 
avea de ”pătimit”.

După absolvirea liceului eram con-
vinși că o universitate privată are condiții 
mai favorabile pentru studii de calitate 
decât la o instituție de stat. Instituția pri-
vată este mai independentă în integrarea 
sa în sistemul european de studii, iată de 
ce am depus actele la universitatea de 
studii europene, unde studentul este un 
colaborator al profesorului, nu un simplu 
acumulator de informații, unde cu stu-
denții se lucrează diferențiat, unde grupe-
le studențești nu constituie o masă sură, 
unde avem studenți capabili și mai puțin 
capabili, talentați și mediocri, cu aprecieri 
diferențiate  din partea profesorilor. Rea-
litatea însă m-a deziluzionat nițel.

Ne încurajează mult nu notele mari 
nejustificate. Un îndemn la învățătură 
este pentru noi obiectivitatea și cerințele 
sporite ale unor profesori de la facultate, 
colaborarea cu dascălii noștri în vederea 
redactării materialelor jurnalistice, a utili-
zării unor astfel de mijloace de exprima-
re, prin care am expune corect și expreciv 
un fapt al realității noastre.

Pentru a crea niște condiții ce 
ar favoriza învățământul de calita-
te, pentru a îmbunătăți  frecvența la 
orele de curs, studenții trebuie să fie 
apreciați la justa valoare, la orele de 
specialitate trebuie să deprindem cele 
mai bune calități de profesionalism, 
de cultură a comunicării publice.

Daria Efros,
stud.FJȘC 

ore la o disciplină pot fi exmatriculați 
cu rezilierea contractului din inițiativa 
USEM.

Regulamentul de organizare 
a procesului educațional la 

USEM
2.14 Studentul este obligat să frec-

venteze orele teoretice (prelegeri, confe-
rințe, curs), orele practice (seminarii, de 
laborator) și este obligat să se prezinte 
la toate tipurile de evaluare curentă și 
sumativă în conformitate cu cerințele 
planului de învățământ și curicum-ului 
modulului disciplinei.

Dacă studentul nu a frecventat 25% 
din numărul de ore prevăzut pentru cur-
sul teoretic și nu a promovat orele practi-
ce (nu a realizat testele pentru evaluarea 
curentă, nu a realizat temele pentru lu-
crările de laborator, a lipsit neîntemeiat 
de la orele practice, ori media evaluării 
semestriale este mai mică de nota cinci, 
nu este admis la examenul respectiv.

Regulament de organizare a 
procesului educațional la USM.

interesantă corespondenţă) îl chea-
mă la Iași (1911), ca subsecretar de 
redacţie la Viaţa românească.

Subsecretar, apoi secretar de 
redacţie la Viaţa românească, afla-
tă sub influenţa lui Ibrăileanu, To-
pârceanu cunoaște și colaborează 
cu scriitori de frunte, precum Sa-
doveanu, Gala Galaction, Tudor 
Arghezi, Mihai Codreanu sau Hor-
tensia Papadat-Bengescu. 

Între 1912 - 1913, împreună cu M. 
Sevastos publică revista Teatrul.

La Iași încearcă să-și termine stu-
diile de filozofie, dar este mobilizat și 
participă la campania din Bulgaria, 
apoi la primul război mondial, căzând 
prizonier în primele zile. Rămâne în 
captivitate până în 1918. Întors la Iași, 
redactează împreună cu Sadoveanu 
revista Însemnări literare, până la re-
apariţia Vieţii românești (1920), al 
cărei prim-redactor va fi. Prietenia cu 
Sadoveanu se reflectă și în Povestirile 
vânătorești, în care tovarășul de pușcă 
și de undiţă este numit de Sadoveanu 
”prietenul meu, poetul”.

Volumele sale se bucură de succes 
la public și în  presă, în special poezia, 
pentru care obţine în 1926 Premiul 
Naţional de Poezie.

În anul 1934 începe în Revista fun-
daţiilor regale publicarea romanului 

satiric Minunile Sfântului Sisoe (neter-
minat, publicat postum în 1938).

În 1936 este ales membru cores-
pondent al Academiei. Deși bolnav 
de cancer la ficat, întemeiază împre-
ună cu Sadoveanu și Grigore T. Popa 
revista ”Însemnări ieșene” ca un ultim 
efort creator.

Primăvara lui 1937 îl prinde la 
Viena, într-un sanatoriu, de unde 
trimite ziarului Adevărul literar (23 
mai 1937) un pamflet de solidarizare 
cu Sadoveanu, care fusese greu ata-
cat în presa vremii și de protest faţă 
de huliganismul care lua amploare 
în presa română. Articolul acesta a 
fost publicat postum.

Poetul a decedat la 7 mai în casa lui De-
mostene Botez, la Iași. Este înmormântat în 
cimitirul ”Eternitatea” din Iași.

„Dacă la vreo șezătoare literară apărea 
pe scenă Topârceanu, sala izbucnea spontan 
în aplauze. Dar nu în aplauze reci, care mani-
festă o admiraţie cerebrală, ci un joc zglobiu al 
mâinilor, mărturie de mulţumire și plăcere...”

Vlada Afteni

CânteC

Frumoasă ești, pădurea mea,
Când umbra-i încă rară,
Și printre crengi adie-abia
Un vânt de primăvară...

Când de sub frunze moarte ies
În umbră viorele,
Iar eu străbat huceagul des
Cu gândurile mele...

Când strălucesc sub rouă grea
Cărări de soare pline,
Frumoasă ești, pădurea mea
Și singură ca mine...
 

Pastel

Din asfințit, de peste munte,
Răsfrângeri roșii de amurg
Se sfarmă-n licăriri mărunte
Si-n Dunărea umbrită curg.

Dar unda tulbure le-ngroapă
Când, subt răchițile din vale,
De-abia mai tremură pe apă
Ca niste coji de portocale.

Acolo jos, peste cununa
Intunecatului boschet,
Sclipeste-n aer semiluna
Din virful unui minaret.

Si parcă zugrăvit anume,
Își culcă umbra până-n mal
Ostrovul izolat de lume
Ca un castel medieval.

El pare-o navă fermecată
Ce-a ancorat aici, subt munte,
Minune indelung visată
De valul Dunării cărunte!

A așteptat în nopți senine
Strălucitoare dimineață,
Când din adâncul apei line
S-a ridicat la suprafață

Ca o grădină plutitoare
Cu pomi și păsări împreună,
Cu florile-i ce râd în soare
Si noaptea tremură subt lună.

la finisarea operelor proprii sculp-
turale: modelarea din glod  a celor 
mai diferite lucruri, printre care 
numaidecit trebuia să fie ceva din 
arta culinară: torta de glod, pră-
jituri și bomboane de ”cociolată”, 
tot din glod.

Ochii mamei erau alţii, nu cei de 
dimineaţă, deși o „serveam” cu cele 
mai ”gustoase” produse culinare-dul-
ciuri  din material gasit pe afară. Și-
mi parea foarte rău, că nu mai sunt 
la mama ”fată mare”. Dar supărarea ei 
trecea foarte repede fără cunoscutele 

complicaţii ”părinţi și copii”.
-De ce  oare atunci era atât de 

simplu? Fără excese, fără compli-
caţii și orgolii, fără făţărnicie?

Pentru că dragostea și sinceri-
tatea era pusă pe treapta cea mai 
inalta. Alte valori, mai puţin sem-
nificative, vin să completeze ferici-
rea și împlinirea spirituală.

Acum, de la inălţimea mea de 
om matur, îmi amintesc cu nostal-
gie de anii care mi se par demult 

trecuți.
-Cine sunt eu acum? Îmi dau 

bine seama că sunt o persoană afla-
tă abia la început de cale. Aș dori 
să devin personalitate bine văzută 
în societate, pe potriva așteptărilor 
bunilor mei părinţi. Mă aflu încă în 
căutarea de sine. Dar intotdeauna 
nu uit să  am cu mine acele valori 
pe care ni le-a pus în tolba noastră 
strămoșii: dragostea și sinceritatea.

Mulțumesc Creatorului nostru, 
bunului Dumnezeu, pentru că i-a 
înzestrat pe parinţii mei cu  marea 

lor dragoste pe care 
o pastrează cu sfin-
ţenie pentru copiii 
lor, pentru învăță-
tura de a fi om.

Mulțumesc că 
am prieteni buni și 
inţelegători.

Iar în cazuri de 
grea cumpănă, știu, 
tot la Mântuitorul 
nostru voi găsi spri-
jin și alinare. Tot cu 
ajutorul Lui voi in-
dreptăţi așteptările 
părinţilor, dar și ale 

dascălilor mei. Astfel îmi voi găsi 
și eu locul binemeritat pe acest pi-
cior de plai.

Ana-Maria Turcan

Şi eu eram vesel ca vre-
mea cea mai bună și șturlu-
batic și copilăros ca vântul 
în tulburea sa.

Ion Creangă



 Glosar al greșelilor
în comunicarea verbală

A vorbi sănătos limba mamei este o 
datorie, una dintre cele patriotice.

 Grigore Vieru
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Aforisme  
despre învățătură

• Rădăcinile educației sunt ama-
re, dar fructul este dulce. (Aristotel).

• Vrei să înveți științele cu ușu-
rință? Începe prin a-ți învăța limba. 
(Condillac).

• Banii nu aduc învățătură, dar 
învățătura aduce bani. (Proverb).

• Învățat e omul care nu termi-
nă niciodată de învățat. (Lucian Blaga).

• Învățământul ar trebui ast-
fel conceput, încât ceea ce oferă să fie 
perceput ca un dar neprețuit și nu ca o 
datorie apăsătoare. (Albert Einstein).

• Înțelepciunea se învață chib-
zuind. (Pubilius Syrus).

• Învățat se cheamă un om, care 
e bucuros să tot învețe. (Nicolae Iorga).

• Învățătura e un aur care are 
preț oriunde. (Epictet).

• Pentru a ști puțin trebuie să 
studiezi mult. (Montesquieu).

Orice limbă este un sistem di-
namic. În timp, dispar cuvinte, pe 
măsură ce realităţile pe care le de-
numesc nu mai există, și apar altele, 
împrumutate sau create în interio-
rul limbii respective. De asemenea, 
pot avea loc restrângeri sau lărgiri 
de sens, înnobilări sau degradări 
ale înţelesurilor, cum s-a întâmplat, 
de exemplu, în cazul unor cuvinte 
care, astăzi, au doar conotaţii ne-
gative, precum prost (care, iniţial, 
avea sensul de om simplu, sărac), 
mișel (sensul vechi, etimologic fi-
ind de sărman,nenorocit), mitocan 
(etimologic – locuitor al unui mi-
toc,adică al unei chilii/case aparți-
nând unei mănăstiri) etc. 

O degradare de sens a avut loc 
și în cazul cuvântului ticălos, care 
poate fi folosit cu valoare adjectiva-
lă (om ticălos) sau substantivală (un 
ticălos), termen care și-a consolidat 
locul în limba curentă, de vreme ce 

•  În orașul Eureka din statul 
american Nevada, legea interzice 
ca un bărbat cu mustață să sărute 
o femeie.

• În orașul italian Milano 
există o lege locală care-i obligă pe 
cetățeni să zâmbească tot timpul, cu 
excepția situațiilor când merg la spi-
tal sau la înmormântare.

• În statul american Washing-
ton, dacă un cetățean se laudă în public 
că are părinți bogați și influenți, per-
soana în cauză ajunge la închisoare.

• În Alexandria, Minesota, 
este ilegal ca un bărbat, a cărui res-
pirație miroase a usturoi, ceapă sau 
sardine, să facă dragoste cu soția lui.

• În Miami, Florida, este in-
terzis să imiți animalele.

• În Marea Britanie este in-
terzis să mori în Parlament.

Originea cuvântului ticălos

Cele mai bizare 20 de legi din lume

Zâmbete de 
1 aprilie

1 aprilie - păcăleala 
internaţională

Civilizațiile extraterestre

poate fi auzit atât de des, în cele mai 
diverse contexte – indivizi ticăloși, 
politicieni ticăloși, sistem/regim ti-
călos/ticăloșit etc.

Potrivit DEX, termenul ticălos, 

care, ca substantiv, are, în limbajul 
actual, sensul de (persoană) care 
comite fapte reprobabile; nemernic, 
iar ca adjectiv este sinonim cu ab-
ject, infam, josnic, mișel, mizerabil, 
mârșav, nedemn, nelegiuit, netreb-
nic etc., provine din ticală (cuvânt 
vechi, ieșit din uz, însemnând mi-
zerie), a cărui origine este necunos-
cută, la care s-a adăugat sufixul -os.

O altă etimologie posibilă ar fi 

din structura grecească Ti kalos! 
(Ce frumos!), pe care o strigau, în 
timpurile vechi, pentru a-și atrage 
cumpărători, negustorii greci de 
postavuri, veniţi cu mărfurile lor în 
ţările române. Românii au adaptat, 
“după ureche”, strigarea respectivă, 
numindu-i “ticăloși”, pe negustorii 
respectivi, cuvânt care exprima și 
un sens peiorativ, de nemultumire 
faţă de marfa vândută.

Sursa: destepti.ro

na-ți văzut
nație
năvoduri
necătând că a plouat, ei au 
venit
necesítă
negriteancă
necăsătorit: flăcău necăsăto-
rit (pleonasm)
ne mai văzut
non-sens
nivele: casă cu trei nivele
a nota în scris (pleonasm)
(în) numele: Universitatea în 
numele lui B.P. Hașdeu

n-ați văzut
națiune
năvoade
deși a plouat, ei au venit

necésită
negresă
flăcău

nemaivăzut
nonséns
niveluri
a nota
Universitatea ”B.P.Hașdeu”

• În Alasca nu ai voie să tre-
zești un urs din somn pentru a-l fo-
tografia.

•     În Japonia este ilegal sa fii 
gras.

• În Chicago este interzis să 
iei masa într-un restaurant în flăcări.

• În Victoria, Australia, este 
interzis să îți schimbi singur becul ars.

• În Samoa este ilegal să uiți 
ziua de naștere a soției tale.

• În Italia un bărbat poate fi 
arestat dacă poartă fustă.

• În Florida, femeile necăsă-
torite, care sar cu parașuta duminica, 
riscă inchisoarea.

• În Danemarca legea per-
mite deținuților să evadeze din în-
chisori.

• În statul Carolina de Nord 
este interzis să înjuri în prezența 

morților.
• Legile statului Ohio pedep-

sesc cu închisoarea pe oricine încear-
că să îmbete un pește.

• În capitala statului El Salva-
dor, orașul San Salvador, există o lege 
care condamnă la moarte prin îm-
pușcare, în fața unui pluton de execu-
ție, orice șofer prins băut în interiorul 
capitalei.

• În Arizona este ilegal ca 
măgarii să doarmă în cadă.

• În Bangladesh este interzis 
prin lege să copieze în timpul exa-
menelor școlare. Pentru copiat copiii 
trecuți de 15 ani pot primi pedeapsă 
cu închisoarea.

• Pe teritoriul Franței este 
ilegal să dai numele de Napoleon 
unui porc

Ziua de 1 aprilie este recunoscu-
tă ca fiind Ziua Păcălelilor în Statele 
Unite ale Americii, Marea Britanie, 
Spania, Italia, Portugalia, Suedia, 
Norvegia, Germania și Franţa. În 
Franţa cel care cade victimă unei 
păcăleli este numit „poisson d’Av-
ril” (pește de aprilie), deoarece pe 1 
aprilie în Franţa se deschide sezonul 
pescuitului, în Anglia este numit 
„noddy”, iar în Scoţia acestuia i se 
spune „April qowk” sau „April cuc-
koo”(cuc de aprilie). La bulgari ziua 
de 1 aprilie este o adevărată sărbă-
toare naţională a satirei și umorului 
cu centrul în orașul Gabrovo. Un 
captivant festival al umorului întitu-
lat Umorina are loc în fiecare an, de 
1 aprilie, în orașul Odesa, un vechi 
port la Marea Neagră, dar și un 
vechi leagăn al hazului și voii bune.

Nici noi nu suntem mai prejos 

Populaţiile avansate ar fi putut apărea 
în urmă cu circa 100 de miliarde de ani.

Grupuri complexe de stele ar putea 
adăposti civilaţii extraterestre. Aceste 
medii de viaţă sunt cunoscute sub nu-
mele de clustere globulare. Clusterele 
globulare reprezintă grupuri complexe 
de stele aflate la o distanţă de aproxima-
tiv 100 de milioane de ani lumină faţă 
de Terra. Aceste formaţiuni datează din 
primele faze de existenţă ale Căii Lactee, 
având o vârstă de circa 10 miliarde de 
ani. Vechimea acestor stele i-a determi-
nat pe oamenii de știinţă americani să 
presupună că pe teritoriul acestora s-ar 
fi dezvoltat civilizaţii avansate.

Cu toate acestea, densitatea foarte 
mare a clusterelor constituie un impedi-
ment pentru popularea acestora. Astfel, 
cu cât un corp ceresc se apropie tot mai 
mult de un altul, efectele gravitaţiei aces-
tuia va determina respingerea celuilalt de 
pe orbita sa. De exemplu, cea mai apropi-
ată stea faţă de Soare se află la o distanţă 
de doar 4 ani lumină. Prin comparaţie, 

 Soția îi spune soțului:
- Eu divorțez de tine!
- Dar de ce, dragă?
- În 40 de ani de câsâtorie nu 

mi-ai cumpărat nimic.
- De unde am știut că ai ceva 

de vânzare.
• • •

- Cum a murit Hitler?
- A făcut infarct când a văzut 

factura de la gaz.
• • •

- Ce mai faci, prietene?
- Iată, m-au exmatriculat 

de la universitate.
- De ce?
- Nu știu, n-am fost acolo 

de jumătate de an.

- Fi-fi-ți bun, u-u-unde se a-a-
află școa-școala de bâl-bâl-bâlbâiți?

- La ce vă trebuie? Observ 
că vă bâlbâiți foarte bine?

• • •
Discuție dintre doi soți:
- Iubitule, de ce ieși pe bal-

con de fiecare dacă când cânt?
- Ca să vadă vecinii că nu 

te bat, răspunde soțul.
• • •

Un om avea doi cai: unul alb și 
altul negru. Ca să-i deosebească, la 
unul i-a tăiat coada.

decât alte popoare europene. Păcală 
și Tândală ai noștri se trag, proba-
bil, încă de pe timpurile Daciei lui 
Burebista, fiind niște simpatici eroi 
folclorici, care personifică simţul 
fin al umorului la neamul nostru 
dacoromân. Pe 1 aprilie, în multe 
localităţi de pe ambele maluri ale 
Prutului și ale Nistrului sunt orga-
nizate serate și concursuri de satiră 
și umor cu participarea scriitorilor 
din această tagmă selectă.

În concluzie, ziua de 1 aprilie 
este o sărbătoare a bunei dispoziţii și 
a umorului. Glumele trebuie făcute 
cu umor și nu trebuie să fie primej-
dioase, trebuie să ne distrăm și să ne 
simţim bine, nu să provocăm o zi 
proastă.

Sursa:  mariadragan.blo-
gspot.md

clusterele globulare sunt de 20 de ori mai 
apropiate unele faţă de celelalte.

Prin urmare, faptul că aceste grupuri 
de stele sunt atât de vechi, ar putea con-
stitui un avantaj pentru popularea lor în 
trecut cu indivizi ai unei civilizaţii avan-
sate. În timp, acestea au căutat să orbiteze 
în jurul unor planete, pentru a menţine 
intacte zonele cu apă apărute în urma 
impactului care a stat la baza formării lor. 
Drept urmare, oamenii de știinţă au con-
cluzionat că apa de aici ar fi determinat 
apariţia unor forme de viaţă.

  Prezenţa acestor stele atât de 
vechi i-a determinat pe astronomii ameri-
cani să caute planetele în jurul cărora ele ar 
fi orbitat. De exemplu, se presupune că pe 
planeta noastră primele forme de viaţă ar 
fi apărut în urmă cu aproximativ 3,5 mi-
liarde de ani. Prin urmare, specialiștii cred 
că apariţia vieţii pe suprafaţa clusterelor 
globulare ar fi avut loc cu mult timp îna-
intea Terrei, dat fiind faptul că stelele au o 
vârstă mult mai înaintată decât Pământul.

Sursa: descopera.ro


