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Consorţiul Universitaria se reunește la Tulcea, în perioada 20-23 aprilie a.c.
În perioada 20-23 aprilie a.c., are loc întâlnirea Consorţiului Universitaria, organizată la Tulcea de
către Academia de Studii Economice din Bucureşti.
Rectori, prorectori, preşedinţi de Senat, directori administrativi, decani şi reprezentanţi ai studenţilor
din cele cinci universităţi din Consorţiu, cele mai puternice din țară, vor dezbate probleme de
actualitate pentru învăţământul superior românesc.
Reuniunea se bucură de prezenţa ministrului Educaţiei Naţionale, prof. univ. dr. Pavel Năstase,
preşedintele Senatului ASE, şi a ministrului Justiţiei, prof. univ. dr. Tudorel Toader, rectorul
Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Lucrările Consorţiului Universitaria vor începe joi, 20 aprilie, ora 17,00, în sala centrală de
evenimente a Hotelului Esplanada, cu alocuțiunile rectorilor celor cinci universități şi intervenții în
plen și vor continua vineri, 21 aprilie, cu activități organizate pe șapte paneluri. Cei peste 70 de
participanți vor dezbate teme concrete ale problematicii învăţământului universitar din România,
structurate pe domeniile: managementul universitar, activitatea didactică în universităţi,
managementul infrastructurii universitare, relaţiile internaţionale - proiecte comune de viitor, acţiuni
şi proiecte de cercetare, dezvoltare şi inovare, managementul financiar contabil, dezvoltarea de
proiecte cultural-artistice şi antreprenoriale ale studenţilor şi promovarea reciprocă a acestora.
Programul lucrărilor Consorțiului Universitaria include și o sesiune de lucru pe proiecte ale
universităților membre ale Consorțiului Universitaria în parteneriat cu Banca Comercială Română,
reprezentată la Tulcea de Sergiu Manea, Președintele Executiv al BCR, și Ionuţ Stanimir, director de
comunicare.
Scopul întâlnirii Consorţiului Universitaria îl reprezintă conlucrarea proactivă și cât mai eficientă a
universităţilor partenere pentru identificarea și aplicarea soluțiilor optime de desfășurare a cercetării
ştiinţifice şi activităţii didactice în vederea recunoaşterii tot mai pregnante a prestigiului acestora la
nivel internațional şi clasificarea pe poziții superioare în clasamentele de referinţă din lume.
Participanţii îşi propun să ofere, pe baza experienței fiecăruia și a validării acesteia prin rezultate
concrete, soluţii viabile de optimizare a cadrului legislativ cu privire la învăţământul superior, care să
adauge valoare performanțelor universităților românești.
Consorţiul Universitaria, constituit în urmă cu 21 de ani, este forumul alcătuit din cele mai
importante cinci universităţi din România: Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea din Bucureşti, Universitatea de Vest din
Timişoara şi Academia de Studii Economice din Bucureşti
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