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Dragi colegi, 
 

 

A venit momentul să ne întâlnim față în față, să comunicăm direct și să ne bucurăm de 
normalitatea care ne-a lipsit atât de mult. Credem că toți așteptăm ca această reînscriere în 
litera și spiritul valorilor definitorii pentru prestigioasa noastră comunitate universitară, 
care ne-a lipsit în fiecare zi din ultimii doi ani de limitări psihice și profesionale, să se 
producă în cele mai bune condiții. 

Nu putem uita că în acești doi ani grei unii dintre noi am trecut prin boală, am avut oameni 
dragi afectați de ea, sau care din păcate, au pierdut lupta cu aceasta, inclusiv colegi din 
comunitatea noastră. 

Sigur că nu a fost simplu pentru nimeni. În toată această dificilă perioadă ne-am consultat 
între noi, am luat măsurile care și-au dovedit justețea, ne-am adaptat la schimbările cerute, 
am făcut eforturi lăudabile și am dovedit că suntem o familie puternică, unită și capabilă să 
depășească cu brio dificultățile. 

Pentru noi, cadrele didactice, această repoziționare în plan curricular înseamnă, în primul 
rând, că vom reveni efectiv acolo unde ne este menirea, în sălile de curs și seminar, la 
statutul nostru normal, după o prea îndelungată perioadă în care camera de acasă a fost, 
prin intermediul monitorului, amfiteatru sau sală de seminar, în care studenții au fost, de 
fapt, multe dreptunghiuri mici, cu nume și prenume, uneori cu poză, rareori cu niște chipuri 
concrete, conectate video. Întrucât seminarele și cursurile online au fost o experiență 
pedagogică nouă și utilă, vă propunem să inițiem o dezbatere publică în care să 
concluzionăm ce a funcționat bine și ce nu,ce poate fi reținut ca bună practică și continuat, 
desigur din perspectiva strategiei proprii a ASE. 

La finalul acestei nedorit de lungi perioade de activitate online, vă felicităm și vă mulțumim 
pentru modul în care ați performat profesional și pentru menținerea ASE la standarde 
onorante! Și chiar dacă cei care am gestionat managementul universității în pandemie am 
fost prezenți fizic mereu în ASE, pentru a identifica soluții de protecție sanitară și a oferi 
modalități de asigurare a continuității pregătirii academice, înțelegem perfect că revenirea la 
activitatea normală este un pas cu conotații psihologice relativ puternice, care înseamnă 
ieșirea din ceea ce a devenit pentru mulți o nedorită zonă de confort personal și, uneori, 
chiar profesional. Universitatea noastră este un spațiu real, nu virtual, iar relațiile dintre 
cadrele didactice și studenți sunt preponderent cele directe, încărcate de căldură, respect, 
grijă și dragoste față de tinerii care au optat pentru universitatea noastră și își asociază 
reușita viitoare de ceea ce le transmitem noi. Suntem datori să reflectăm cu responsabilitate 
la efectele pe care le poate avea faptul că mulți dintre studenții noștri au avut în ultimii doi 
ani numai 5 zile de studenție normală, mulți dintre ei necălcând în sălile de cursuri și 
seminar și riscând să asocieze ASE numai cu o adresă web, luată din spațiul virtual. 
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Vă invităm ca împreună să-i facem pe acești copii să primească ceea ce au sperat, atunci 
când au optat pentru programele noastre de studii, dincolo de cunoștințe, să adauge, pe 
lângă competențe profesionale, și capitalul relațional care să îi ajute să se integreze rapid în 
viața reală, să simtă că sunt studenți și să depășească ușor etapa de acomodare cu ceea ce 
înseamnă viața normală de student la ASE. 

Mediul nostru academic a fost dintotdeauna special prin dedicarea dascălilor noștri și 
conștientizarea valorii muncii educative în mijlocul studenților și în armonie cu ei, pentru 
a genera acel flux de înțelepciune, care dă forță și unicitate comunității noastre universitare. 

Vă îndemnăm, dragi colegi, să ne regăsim rapid și deplin ritmul activității noastre în regim 
de normalitate, resursele prin care să transmitem studenților dragostea noastră pentru 
activitatea nobilă pe care toți ne-am ales-o – aceea de a forma minți și caractere 
performante, de a fi călăuze cu normă întreagă în ridicarea noilor generații de specialiști și 
buni cetățeni. 

Vă dorim sănătate și cele mai plăcute experiențe de comunicare directă cu cei care mâine 
vor fi absolvenții noștri și decidenții de care va depinde, în mare parte, viitorul nostru și al 
acestei țări. 
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