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DEZBATERE - PRO/CONTRA ADMITERE ÎN FACULTATE?

PHILOS lucrează în această perioadă la o poziție care vizează 
admiterea în cadrul universității - perspectiva noastră viza-
vi de acest subiect, dacă ne dorim sau nu ca universitatea să 
practice acest examen.

Întrucât este un subiect important, care naște controverse în 
mediul universitar, ne-am gândit să vă invităm să dezbatem 
împreună acest subiect pe grup anului vostru  sau să ne 
trimiteți pe adresa asociatiaphilos@yahoo.com părerea 
voastră. Astfel, vă lansăm o serie de întrebări: 

• Considerați admiterea, cu examen, în facultate un lucru pozitiv 
și de dorit?  Dacă da, ce efecte benefice credeți că ar avea?
• Există vreo legătură între examenul de admitere și gradul de 
pregătire a studenților?
• Cum vedeți voi un examen de admitere „pe bune”? 
• Dacă ar fi să existe o serie de direcții naționale referitoare la 
admitere, care credeți că ar trebui să fie acelea? 

Va invităm pe toți să vă exprimați opiniile în ceea ce 
privește acest subiect!

ACADEMIC LINK (www.academiclink.ro)

AcademicLink.ro este un proiect academic realizat de către 
studenții Facultății de Administrație și Afaceri, sustinuți de 
studenții de la Jurnalism, LMA, Sociologie şi Filosofie. Este o 
platformă web de informare destinată mediului academic, re-
zultat al colaborării acestor facultăți, care are ca scop nu numai 
facilitarea răspândirii informației, ci și potențarea conexiunilor 
între membrii comunităților academice.

Însă creșterea noastră, a acestui site academic, are ne-
voie de sprijinul vostru. Numărul membrilor comunității este 
ceea ce determină posibilităție noastre de a obține bilete la spec-
tacole (teatru, film etc.), cărți, abonamente la reviste ș.a.m.d. 
În acest moment, numărul membrilor înscriși este in creștere. 
Prioritară, acum, este dezvoltarea comunității online – depășirea 
pragului de 2000 de membrii înscriși –, transformarea  sa într-o 
platformă de socializare la nivelul întregii Universități București, 
ulterior vizând extinderea asupra întregului mediu academic din 
România, nu doar a studenților, ci și a masteranzilor, doctoran-
zilor și a profesorilor.

MIKLOS REDEI – REICHENBACH’S COMMON CAUSE 
PRINCIPLE

Miercuri, 30 martie, ora 18:00, amfiteatrul Titu Maio-
rescu. Seminarul departamentului de filosofie teoretică îl are 
ca invitat pe Miklos Redei (Department of Philosophy, Logic and 
Scientific Method, London School of Economics).

METODE, SISTEME ŞI ALTE STRUCTURI NECONSOLATE

Filosofia contemporană pare destul de sigură de sine atunci 
când îşi impune lipsa de direcţie, croindu-şi cu minuţiozitate tra-
seul întru eranţă. Actualul simpozion va pune (poate) în discuţie 
metodele, sistemele şi alte structuri filosofice destinale (vizibile 
sau invizibile) aşa cum ele sunt prezente în mentalul filosofic 
actual. Resursele „neconsolării” sunt bineînţeles multiple: struc-
turile filosofice au trimis uneori în direcţia nevoii de (de)subiecti-
vare a adevărului, alteori au recuzat o reducţie egologică; exce-
sele apariţiei ori ale dispariţiei subiectului reactualizează vechea 
tradiţie a consolării filosofice s-ar putea dovedi fecundă aşa încât 
noi, cei tineri, ne-am putea aşeza fecund în marginea ei. Dia-
logul pe care ni-l propunem rămâne cel puţin deocamdată scep-
tic faţă de modelările teoretice (adesea eschivaţionale) de tip 
„răspuns”; vă propunem, aşadar, să amânăm cordial adevărul, 
circumspecţi faţă de tabieturile sale dialectice.

Simpozionul va avea loc pe data de 1 aprilie 2011 
www.filosofie.unibuc.ro.

FESTIVITATEA DE ABSOLVIRE 

Săptămâna aceasta am început strângerea avansului pentru 
festivitatea de absolvire. Prețul integral este 50 RON și conține 
urmatoarele: 
• Diplomă onorifica personalizată
• Roba se închiriază,  iar toca ramane studentului
• Invitații pentru profesori
• Filmare profesională
• Poze profesionale, de grup și individuale
• O carcasă dubla de DVD, cu coperți personalizate pentru 
   facultate
• Două DVD-uri (foto și video) pentru fiecare student:
 + DVD-ul foto conține toate imaginile de la evenimente, în   
format JPEG
  + DVD-ul video conține: meniu de DVD (o imagine cu facul-
tatea și numele acesteia), o mică deschidere (2-3 minute) în 
debutul ceremoniei, unde, pe fundal sonor, sunt prezentate mo-
mentele de începere (cadre cu Universitatea, cadre cu sosirea 
absolvenților, părinților, profesorilor, imagini din sălile de curs), 
ceremonia propriu-zisă (montaj, daca este necesar), o încheiere 
similară cu deschiderea .
• Asistență în planificarea și realizarea cursului festiv
• Gaudeamus pentru fiecare student
• Aranjamente sala festivitate
• Model desfășurator pentru festivitate - consultanță

Avansul (10 RON/20 RON) sau plata integrală (50 RON) 
va trebui să i-l dați personal Malinei Grab - 0727 764 
813, data limită fiind 30 martie. 

Cine nu va achita cel puțin avansul până la acea dată, nu 
va mai avea posibilitatea să își achizitioneze pachetul.

.
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BLOCK – SEMINAR: ISSUES OF INTERGENERATIONAL 
JUSTICE

Faculty of Philosophy, University of Bucharest
Delivered by Prof. Axel Gosseries (FNRS/Louvain, Belgia)

This block-seminar will confront students with intergeneration-
al issues that are key challenges to normative political theory.
Wednesday March 30, p.m.:
4-5h30: Inherited obligations and the Jeffersonian Challenge
5h30-7: Democracy and the unborn
Thursday March 31, p.m.:
4-5h30: Peoples (space) and Generations (time)
5h30-7: The Mountain Hut Metaphor

No prior reading is required and it is open to anyone. The 
method will be interactive.

ERASMUS OPEN DOORS DAY

În data de 15 aprilie 2011 ANPCDEFP organizează evenimen-
tul „Erasmus Open Doors Day”. 

La acest eveniment, studenți, dar și cadre didactice/ nedidac-
tice, care au efectuat mobilități prin ERASMUS, vor susține 
prezentări ale experiențelor pe care le-au avut în acest con-
text.

În cadrul seminarului studenții vor prezenta un film realizat de 
ei,  vor mai exista momente muzicale susținute de studenții 
Universității Naționale de Muzică din București, prezentare  
ESN, prezentări foto, discuții interactive între participanți, se-
siune de informare universitați noi participante la program. Se 
vor distribui materiale informative realizate de catre Agenție și 
universitățile participante la program.

Evenimentul „Erasmus Open doors” se va desfășura 
anul acesta la sediul Universității Naționale de Muzică 
din București din strada Știrbei Vodă 33, sala Lipatti.

+ HotNews

Internship în cadrul redacției HotNews 
Data limită de înscriere: 31.03.2011

Pentru că virtual n-a fost suficient, vă propun să învățati direct 
de la sursă unde greșim, când greșim. De ce greșim sau ce 
nu ne dă voie să greșim. De asemenea, să învățăm împreună 
cum ar trebui să procedăm, să fim atenți la greșelile noastre și 
să învățăm din ele pentru a nu le repeta. Nu sună bine always 
make new mistakes. Vă invit într-un stagiu de practică organi-
zat, în echipe de câte doi, în redacția HotNews. 
Așteptăm e-mail la magda.barascu@gmail.com.

 

De ce să scrii pe mess când poți să ne scrii nouă? De ce să stai 
ascuns în spatele unui monitor când Metaghidul are nevoie de 
tine?

Când poți, când vrei, când ai timp... nu îți ia decât câteva 
minute (și idei) din timpul tău și poți fi unul dintre redactorii 
revistei Metaghidul.

Scrie-ne la metaghidul@gmail.com până pe 15 a fiecărei 
luni, despre orice subiect care ți se pare interesant și crezi că 
se poate încadra în una dintre secțiunile: Arta și Creativitate; 
Divertisment; Actualități. Fii și tu un ghid „gen” Metaghid!!!

www.ifilosofie.ro

Portal de filosofie, revistă, texte şi noutăţi filosofice

- proiect destinat filosofiei;
- se găsesc aici texte, interviuri şi noutăţi filosofice
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+ Biblioteca Central - Universitară  - www.bcub.ro

Desfăşurarea unei activităţi în unul dintre departa-
mente: Evidenţa şi organizarea colecţiilor; Catalogare. In-
dexare; Bibliofilie. Manuscrise; Informatizare; Dezvoltarea 
colecţiilor; Periodice; Cercetare. Metodologie; Resurse umane. 
Dezvoltare profesională. Secretariat; Financiar. Contabilitate. 
Salarizare; Conservarea colecţiilor; Comunicarea colecţiilor;  
Referinţe; Restaurarea şi prezervarea publicaţiilor; Achiziţii 
publice; Administrativ; Tehnic.

- în funcție de nevoile bibliotecii și de opțiunea studentului în 
unitatea centrală sau în bibliotecile filiale specializate. 

Cei interesați pot să își anunțe intenția la adresa: 
vs_butter@yahoo.com.

+ Cult Market Research – firmă de cercetare de piață 
www.cult-research.com

Activități: introducere date în calculator; dezvoltare, elabo-
rare chestionar; intervievare în profunzime sau pe baza de 
chestionar/ telefonic ; analiza primară a datelor: SPSS, Excel. 
Training + Program flexibil

Stagiul de practică începe pe 4 aprilie. Cei interesați sunt 
rugați să trimită mail la adresa stefaniavrabie89@yahoo.
com până pe 2 aprilie, ora 23:59.
 
+ Prefectura București - www.prefecturabucuresti.ro 

Activități: traduceri (engleză/franceză); arhivare; registratură – 
discuții telefonice; redactare de documente; rapoarte pe stări 
economice, sociologice, recensăminte etc; newsletter lunar 
(poate fi lucrat și de acasă, în măsura în care deții informațiile 
necesare); evenimente cu ONG-uri; participare la proiectul de 
finanțare europeană; chestionare, sondaje, statistici etc. 

Program: teoretic full-time de la 8:00 – 16:00, însa acesta va 
fi posibil doar pentru stagiile desfășurate pe perioada verii, se 
acceptă și part-time – 4h/zi.

Dosar de înscriere: cerere tip, convenția de practicș emisș 
de minister, C. V., copie C. I., declarație de confidențialitate, 
adeverință de student. 

Dosarul se depune la registratura unde trebuie specificată și 
perioada exactă de desfașurare a stagiului de practică.

Cei interesați să anunțe la stefaniavrabie89@yahoo.
com. 

+ Centrul Rural European de Studii si Cooperare 
(CRESC) - www.cresc.eu

Prezentarea CRESC se poate găsi pe grupurile de yahoo din 
facultate sau pe www.philosub.wordpress.com. Cei care 
vor face practica la CRESC, pot participa la proiecte europene, 
pot merge la Camera Deputaților ca reprezentant CRESC, dar și 
în comisiile din care asociația face parte. Stagiul de practică 
poate începe de pe 4 aprilie. 
Cei interesați vor anunța la adresa de mail vs_butter@
yahoo.com 

Centrul de Studii Fenomenologice

Studentul/studenta trebuie să alcatuiasca o listă bibliografică 
detaliată, pe o temă conexă fenomenologiei, aleasă de stu-
dent/studentă. Lista bibliografică trebuie să includă 28 de tit-
luri (cărți sau articole), expuse pe scurt de student/studentă, 
în jur de 100 de cuvinte per titlu. Acest mic text se poate 
alcătui într-o oră (însumând deci în total 28 de ore), lucru pen-
tru care nu e necesară citirea titlului ales (carte sau articol), ci 
doar răsfoirea lui și prezentarea sintetică a conținutului.
Cei interesați o pot contacta pe Vrabie Ștefania - 
stefaniavrabie89@yahoo.com.

+ DesignYourself

Misiunea DesignYourself este aceea de a crea o platformă 
accesibilă de comunicare și promovare culturală. Printr-o serie 
nesfârșită de evenimente, prin expoziții și printr-un PR adaptat 
industriei creative, DesignYourself își propune să contribuie ac-
tiv la diminuarea barierelor dintre producătorii și consumatorii 
de bunuri artistice.
Cei interesați de astfel de evenimente îl pot contacta 
pentru un stagiu de practică pe Anton Florin: 
anton_florin_iulian@yahoo.com.

+ Galeria de arta ArtMark - www.artmark.ro

Departamentele sunt: Cercetare și Documentare; Graphic 
designer; Departamentul de Marketing; Departamentul de 
Vânzări; Project Management; intern în Biroul de primire în 
consignare și evaluare. 

Nu este necesară cunoașterea domeniului (nu vi se cere CV/
experiență), ci doar seriozitate și disponibilitate. Pentru cei 
interesați, există și posibilitatea de a rămâne cu part/
full time în cadrul Artmark. 

Cei interesați o pot contacta pe Vrabie Ștefania - 
stefaniavrabie89@yahoo.com cu numele, grupa și pos-
tul/departamentul în care ați fi dispus să lucrati. 

PRACTICA PE BUNE


