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TU AI UN PROFESOR CARE MERITĂ O NOTĂ MARE?

Tu ai un profesor care te face să mergi de plăcere la 
cursuri? Înscrie-l în Gala Profesorilor Bologna și fii 
mândru că ești studentul lui!

ANOSR și Philos provoacă studenții din Facultatea de Filo-
sofie să înscrie Marii Profesori care îi inspiră pe site-ul www.
profitari.ro pentru Gala Profesorului Bologna, în perio-
ada 11 martie – 4 aprilie. Scopul proiectului este acela de a 
recunoaște, premia, motiva și a-i aduce în același loc pe acei 
profesori care reprezintă adevărate valori în învățământul su-
perior din România. Acești profesori sunt cei care prin activi-
tatea lor plasează studentul și dezvoltarea acestuia în centrul 
actului educațional.

 
 Ai dreptul să nu spui nimic!
 TE INVITĂM LA PĂSARE!

ASUB și Philos vor organiza o întâlnire studenți-poliție în fie-
care cămin din campusul Grozăvești. Acestea vor începe la ora 
19:00: marți - 22 martie - căminul A, 
           miercuri - 23 martie - căminul B, 
           joi - 24 martie - căminul C-D.

ORICE VEI AUZI VA FI FOLOSIT ÎN BENEFICIUL TĂU!

Asociatia Studenților din Fac-
ultatea de Limbi Străine, în 
parteneriat cu Philos, organizează, 
pe 23 martie 2011, ora 16:00, 
în Aula Magna a Facultatii de 
Drept, conferința ce va marca 
punctul culminant al „Campaniei 
de prevenire a cancerului de 
col uterin”. Se vor asigura 400 
de teste Papanicolau gratuite 
pentru participantele la eveni-
ment, prin bunavoința partenerilor 
noștri.

În plus, pentru a-și arăta susținerea pentru acest eveniment, 
ECCA (European Cervical Cancer Association) va contribui cu 
200 de Perle ale Înțelepciunii, simbolul luptei împotriva cance-
rului de col uterin, care vor fi distribuite primelor participante.

CAMPANIA PHILOS „ERASMUS: CE, DE CE ȘI CUM?”

Erasmus a devenit o subcomponentă a programului Socrates 
al Uniunii Europene, iar acest program furnizează și burse de 
mobilitate internaționala pentru studenti, punându-se accent 

pe asigurarea recunoașterii academice a studiilor efectuate.
Candidaţii la bursele Erasmus din Facultatea de Filosofie trebuie 
să depună la cutia de la poartă aparţinând lui Cristian
Iftode, până în data de vineri, 15 aprilie 2011, ora 14:00, 
un dosar conţinând următoarele elemente:
-declaraţie pe proprie răspundere care să certifice că nu au 
beneficiat până acum de un stagiu Erasmus, cu sau fără suport 
financiar; 
-certificat/atestat de competenţă lingvistică/ document prin 
care un profesor de specialitate să certifice că respectivul 
candidat are cunoştinţe lingvistice satisfăcătoare într-o limbă 
străină; 
-adeverinţă cu situaţia şcolară; 
-scrisoare de intenţie și de recomandare; 
-Curriculum Vitae şi listă cu date personale.

În cadrul acestei campanii se va organiza o prezentare a 
oportunităților pe care bursele Erasmus le oferă de către 
Philos, în cadrul căreia sunt invitați responsabilii Erasmus din 
Universitate și foști studenți bursieri Erasmus.
Mai multe detalii gasiti pe site-ul www.filosofie.unibuc.ro

MINISTERUL NU ÎNȚELEGE 25% DIN LEGE

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România a 
organizat două saptămani de proteste la nivel local și național, 
cu patru zile de proteste în fața ministerului alături de studenți 
din peste doisprezece centre universitare, inclusiv din Philos și 
Facultatea de Filosofie, dar Ministrul Educației nu a vrut să dea 
studenților ceea ce este al studenților – cei 25% în comisia de 
alegere a rectorului.

Desi ANOSR a oferit toate argumentele posibile și imposibile 
pentru a-l determina pe domnul Ministru să înțeleagă importanța 
acestui procent pentru reprezentarea studențeasca, acesta a 
refuzat să introducă printr-un ordin cei 25% în alegerea rec-
torului. 
   
În cadrul negocierilor, ANOSR a transmis ca își dorește ca legea 
să nu oblige universitățile să introducă în propriile regulamente 
ca prezența să fie 100% obligatorie. Dacă vor exista confuzii 
legate de acest aspect, MECTS va elabora o notă explicativă 
către universități, care să clarifice că legea nu obligă, ci decizia 
intra în autonomia universitară. ANOSR consideră inadmisi-
bil că studenții nu sunt respectați ca parteneri reali în luarea 
tuturor deciziilor din universități. Deși dreptul studentilor la 
25% este susținut și de către federații europene, totuși MEC-
TS blochează accesul studenților la luarea deciziilor care îi va 
afecta cel mai mult.

Pentru obținerea celor 25% in alegerea rectorului, ANOSR își 
va continua demersurile, atât la nivel local (prin organizațiile 
membre) cât și la nivel național, pentru drepturile considerate 
ca fiind vitale și care TREBUIE să rămână ale studenților.

.
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TÂRGUL EDUCAȚIEI ȘI PROMOVAREA FACULTĂȚII ÎN 
LICEE

Philos desfășoară între 17martie și 20 aprilie un proiect prin 
care încearcă să promoveze Facultatea de Filosofie la 
nivelul liceelor din București. Dorim să facem cunoscută 
activitatea variată a facultății noastre. Numărul viitorilor 
studenți depinde de noi.

Cei interesați să se implice sunt rugați sa o anunțe pe Alina 
Neagu (alinutza_brunetel@yahoo.com - 0766103366). 
Pentru implicarea în organizarea și desfășurarea Târgului 
Educației, trimiteți un e-mail Oanei Șerban la adresa
oana_lost_wings@yahoo.uk.co - 0767442553
Această activitate va fi considerată practică în Philos. 
 

PĂREREA TA CONTEAZĂ!

Philos lucrează în această perioadă la o poziție care vizează 
admiterea în cadrul universității - perspectiva noastră vizavi 
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, vă invităm să dezbatem împreună acest 
subiect pe grup anului vostru sau să ne trimiteți pe adresa aso-
ciatiaphilos@yahoo.com părerea voastră. Astfel, lansăm o 
serie de întrebări:
 
• Considerați admiterea cu examen în facultate un lucru pozitiv 
și de dorit?  Daca da, ce efecte benefice credeți că produce?

• 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 ar fi acelea? 

Vă invităm pe toți să va exprimati opiniile!

Simpozionul studentesc: METODE, SISTEME ŞI ALTE 
STRUCTURI NECONSOLATE - ediția a doua

Filosofia contemporană pare destul de sigură de sine atunci 
când îşi impune lipsa de direcţie croindu-şi cu minuţiozitate 
traseul 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. 

Simpozionul va avea loc pe data de 1 aprilie 2011. Conferenţii 

vor avea la dispoziţie 25 de minute pentru a-şi prezenta lu-
crarea şi 10 minute pentru a raspunde la întrebările publi-
cului. Programul simpozionului, eventualele modificări şi alte 
informaţii utile vor apărea pe site-ul facultăţii noastre.

ESENȚA FERICIRII LA ARISTOTEL

Grupul de lectură pe probleme de filosofie morală vă invită la 
dezbatere pe marginea articolului „Esența Fericirii la Aristotel”

Miercuri , 23 martie 2011, 17:00, sala 3.
Lector: Valentin Mureşan
Critici: Cristian Iftode; Cristian Ducu

SEMINARUL DEPARTAMENTULUI DE FILOSOFIE 
TEORETICĂ

Miercuri, 23 martie, orele 18, va avea loc o nouă întâlnire a 
seminarului departamentului de filosofie teoretică. In-
vitatul  în aceasta săptamană este prof. Gheorghe Stratan 
(Institutul de fizica, București, profesor asociat la Universitatea 
Babes Bolyai, Cluj). 

Titlul lucrarii: „400 de ani de la primele observații ale ce-
rului cu un instrument optic: Sidereus Nuncius al lui 
Galileo Galilei, piatra de hotar în cunoașterea Univer-
sului”. Întâlnirea va avea loc în amfiteatrul Titu Maiorescu.

CHESTIONAR PHILOS - NEVOILE STUDENȚILOR

Întrucât vrem să aflăm care sunt nevoile și problemele 
studenților din Facultatea de Filosofie, te rugam să raspunzi 
la întrebarile de mai jos și să trimiți răspunsurile la adresa 
asociatiaphilos@gmail.com. Aici așteptăm e-mailuri și cu 
alte probleme/ nelămuriri/ păreri ce ţin de facultate (cămin, 
admitere, seminarii etc.) și de Philos. 

 1. Care consideri că sunt punctele slabe ale:
       -administraţiei facultăţii noastre 
       -profesorilor 
       -cursurilor

2.Ce activități/ proiecte ţi-ar plăcea să facă Philos? Descrie-le 
puţin ca și concept și mod de implementare, daca ai idei.

3.Ce informaţii ți-ai dori să le poți găsi pe site-ul facultăţii 
noastre și încă nu sunt? Dar pe al Philos-ului?

Așteptăm feedback și alte propuneri pentru acest 
buletin informativ la asociatiaphilos@gmail.com - 
0763.329.948 (Anca Mărgineanu)


