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Student	de	România…
 

	 Primul	an	de	facultate	este	întotdeauna	anul	de	acomodare,	acela	în	care	se	leagă	prieteniile	
de-o	viaţă	şi	în	care	trebuie	să	tragi	din	greu	pentru	a	te	afirma	în	ochii	profesorilor.	Descoperi	pe	cine	te	
poti	baza	şi	cine	te	lasă	la	greu	şi	te	căleşti	la	foc	mic	pentru	anul	care	urmează.	

	 Mai	ales	că	unii	profesori	îţi	spun	că	abia	din	anul	II		de	facultate	eşti	cu	adevărat	student.	
Până	atunci	studiezi	terenul,	te	familiarizezi,	te	distrezi	aşa	cum	se	cuvine	şi-aştepţi	să	scapi	odată	de	
titulatura	de	“boboc”.	Cel	mai	tare	este	că	nu	trebuie	să-ţi	mai	fagi	griji	de	teme,	extemporale	sau	teze,	
însă	şi	când	începe	sesiunea	o	să-ţi	doreşti	să	fii	iarăşi	liceean.

	 Eu	…am	ştiut	din	totdeauna	ce	specializare	voi	urma	şi	nu	am	dat	înapoi,	deşi	locaţia	unde	am	
ales	să-mi	continui	studiile	era	practic	în	celălalt	colţ	al	ţării.	Pe	lângă	faptul	că	eram	nou-venită	în	oraş	
mai	aveam	de	înfruntat		si	o	cu	totul	altă	postură	decât	aceea	cu	care	eram	obişnuită,		cea	de	studentă.	
Şi	chiar	dacă	nu	cunoşteam	oraşul	ca-n	palmă	nu	am	simţit	vreodată		sentimentul		nepotrivirii.	

	 Am	avut	ceva	de	furcă	până	să-mi	cunosc	toţi	colegii	şi	nu	am	scăpat	nici	de	o	confruntare	
cu	unul	dintre	ei.	Dar	toate	acestea	fac	parte	din	viaţa	de	student,	şi	cu	bune	şi	cu	rele,	aşa	ajungi	să	te	
maturizezi.	În	anul	doi	deja	cam	ştii	cu	ce	se	mănâncă	fiecare	materie	şi	la	ce	să	te	aştepţi	de	la	fiecare	
profesor.	Ajungi	şi	să	te	obişnuieşti	cu	sesiunea	şi	poate	chiar	sa-ţi	placă.	Nici	nu	vă	daţi	seama	câtă	in-
ventivitate	zace	în	unii	studenti	în	a	descoperi	modalităţi	de	copiat.

	 Acum	am	intrat	în	ultimul	an	de	facultate	şi	încă	nu	am	realizat	unde	au	zburat	aşa	de	repede	
ceilalţi	doi.	Ştiu	că	mă	aşteaptă	un	an	greu	mai	ales	datorită	 licenţei,	dar	şi	pentru	că	mă	despart	de	
un	colectiv	pe	care-l	am	la	suflet	şi	cu	care	m-am	obişnuit.	Va	fi	o	luptă	contra	cronometru	să	profit	de	
cursurile	care	mi-au	mai	rămas,	să	îmi	caut	profesor	coordonator	pentru	licenţă	şi	în	principal	să	m-apuc	
efectiv	s-o	scriu.	Însă	toate	fac	parte	din	farmecul	vieţii	de	student.

	 Din	experienţă	proprie	pot	spune	că	este	important	să-ţi	găseşti	locul.	Să	faci	o	facultate	care	
să-ţi	placă	şi	să-ţi	servească	la	ceva.	De	ce	să	o	faci	doar	de	dragul	unei	diplome	şi	să	mai	dai	şi	o	căruţă	
de	bani	pe	ea.	Cu	toţii	suntem	buni	la	ceva,	important	este	să	ne	dăm	seama	la	ce!

Editorial
de	Carmen	Neagu
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Iată	 că	 am	 început	 şi	 facultate	
şi	 febra	 dragostei	 ne	 cuprinde	
cu	 tot	 mai	 mult	 patos…	 Zilele	
trecute,	 pe	 când	 căutam	 nişte	
caiete	 vechi,	 am	 dat	 de	 jur-
nalul	 meu	 care	 s-a	 deschis	 la	
o	 pagină	 interesantă:	 acolo	
consemnasem	 surpriza	 pe	 care	
a	 avut-o	 un	 prieten	 de	 Valen-
tine’s	Day	de	la	fosta	lui	 iubită,	
o	 blondă	 frumoasă	 foc,	 dar	
cu	 deficit	 de	 neuroni.	 Fata	 i-a	
dăruit	 o	 pi-jama	 cu	 inimioare,	
căreia	 i-a	 ataşat	 o	 scrisoare-
minune	 de	 să	 te	 prăpădeşti	
de	 râs.	 Ca	 să	 vă	 demonstrez	
cât	 spirit	 de	 colegialitate	 zace-
n	 mine,	 vă	 împărtăşesc	 rân-
durile	 ieşite	 de	 sub	 condeiul	
blondinei.	 Lectură	 plăcută!

Iubitul	meu,	Îţi	scriu	aceste	rân-
duri	 pentru	 a-ţi	 mărturisi	 iubi-
rea	mea	 (o	 ştiai	 deja,	 că	 ţi-am	
mai	 spus-o,	 dar	 vreau	 să	 ai	 şi	
dovada	scrisă	a	vorbelor	mele).	
Din	 prima	 clipă	 în	 care	 te-am	
văzut	am	ştiut	că	tocmai	mi-am	
găsit	 sufletul-pereche!	Formăm	
o	 echipă	 imbatabilă,	 împreună	
suntem	 sufletul	 petrecerilor,	
toţi	 ne	 invidiază	 pentru	 relaţia	
pe	 care	 o	 avem,	 căci	 nimic	
nu	 ne	 stă	 în	 cale,	 niciun	 ob-
stacol	 nu	 ne	 poate	 despărţi…	
Acum	 îţi	 scriu	 şi	 rememorez	

fiecare	 clipă	 a	 relaţiei	 noastre.	
Vai,	 cât	 ne	 iubim,	 dragostea	
dintre	 Romeo	 şi	 Julieta	 nu	
reprezintă	 nimic	 în	 comparaţie	
cu	pasiunea	din	venele	noastre	
şi	 amorul	 ce	 ne-nsufleţeşte	 su-
fletele!	Pentru	tine	sunt	în	stare	
să	fac	orice.	De	exemplu,	mai	ţii	
minte	 săptămâna	 trecută	 când	
trebuia	să	mergem	împreună	la	
patinoar?	 În	ultima	clipă	te-am	
anunţat	 că	 nu	 mai	 pot	 să	 vin,	
deşi	aş	fi	vrut	să	fiu	cu	tine,	însă	
Cristi,	prietenul	tău	cel	mai	bun,	
avea	entorsă	la	picior	şi	am	stat	
cu	 el,	 sărmanul,	 avea	 nevoie	
de	 cineva	 care	 să-l	 îngrijească
cu	 drag	 şi	 să-l	 cocoloşească	 cu	
iubire!	 Mi-a	 fost	 milă	 de	 el	 şi,	
cum	 prietenii	 tăi	 sunt	 şi	 priet-
enii	 mei,	 m-am	 oferit	 să	 ridic	
moralul	 sărăcuţului!	 Sau	 mai	
ştii	în	vacanţa	de	iarnă	când	am	
fost	 la	 cabana	 de	 la	 Stâna	 de	
Vale?	Voi	aţi	plecat	pe	pârtie	la	
schi,	iar	eu	am	rămas	împreună	
cu	verişorul	tău	preferat,	Mihai,	
să	 facem	 curăţenie	 în	 camere.	

De	 fapt,	 tocmai	 îl	 părăsise	 iu-
bita	 după	 o	 relaţie	 de	 2	 ani	
şi	 avea	 nevoie	 de	 consolare,	
bietul	 băiat…	 Din	 fericire,	 am	
fost	 pe	 fază	 şi	 l-am	 salvat	 de	
la	 depresie.	 Ştii,	 iubi,	 cât	 de	
convingătoare	pot	fi!	Şi,	în	plus,	

familia	ta	e	şi	a	mea,	aşa	că	tre-
buia	să	 fac	 tot	posibilul	pentru	
a	 păstra	 atmosfera	 veselă	 ce	
ne	cuprinsese	cu	prilejul	venirii	
iernii.	 Îţi	 mai	 aminteşti	 primul	
nostru	 sărut?	 A	 fost	 minunat,	
tandru,	dulce,	pasional…	A	fost	
perfect,	 pentru	 că	 îi	 cerusem	
fratelui	 tău,	 cu	 o	 săptămână	
înainte,	 să	 mă	 înveţe	 să	 sărut	
aşa	 cum	 îţi	 place	 ţie.	 M-am	
antrenat	o	 săptămână	 întreagă	
câte	trei	ore	pe	zi,	doar	pentru	
ca	totul	să	iasă	aşa	cum	trebuie.	
Vezi	câte	e	în	stare	să	facă	o	fată	
pentru	tine?!	Şi	totul	numai	din	
prea	 multă	 dragoste,	 iubitul	
meu!	Fiecare	gest,	cuvânt,	priv-
ire	pe	care	ţi	le	adresez	izvorăsc	
din	sufletul	meu	plin	de	iubire!	
Tu	eşti	Soarele	şi	Luna	mea,	în-
tregul	 meu	 Univers	 se-nvârte	
în	 jurul	 axei	 tale.	 Te	 iubesc!
 
Forever	yours,	Adina	

P.S.: Abia aştept să-ţi simt 
îmbrăţişarea caldă şi mâinile 
tale jucându-se în cosiţele 
mele de culoarea aurului!

Pamflet
de	Diana	Danciu



Interviu
de	Carmen	Neagu	şi	Mirabela	Pop

Interviu	cu	Elena	Bonchiş

	 Urcăm	din	 nou	 scările	 rectoratului	 pentru	 al	 doilea	 interviu	 al	 acestei	 reviste	 studenţeşti.	
Obosim	puţin	până	 la	etajul	3	–	trebuia	noi	să	ne	 luăm	tocuri-	pentru	că	 liftul	a	fost	prea	solicitat	ca	
să-l	folosim.	Se	vede	că	se	apropie	începutul	unui	nou	an	universitar.	Ajungem	în	faţa	biroului	doamnei	
Elena	Bonchiş,	prorector	pe	probleme	sociale	şi	relaţii	cu	studenţii,	şi	batem	subtil	la	uşa	vişinie.	Nici	un	
răspuns	aşa	că	se	pare	că	va	trebui	să	aşteptăm	puţin.	După	aproximativ	juma’	de	oră,	doamna	roşcată	
şi	elegantă	ne	invită	zâmbitoare	în	biroul	discret	dar	deloc	mic.	Schimbăm	mici	politeţuri	despre	cum	a	
ajuns	din	Iaşi	la	Oradea	şi	trecem	la	motivul	vizitei	noastre.
 M&C: Ce recomandări aveţi pentru boboci pentru a-şi creşte şansele de angajare la termin-
area facultăţii?
	 E.B.	:		Sfatul	meu	este	să	se	apuce	serios	de	învăţat,	de	aici	decurg	şi	celelalte.	Să	frecventeze		
cursurile	 şi	 seminariile,	 activităţile	 practice,	 laboratoarele	 şi	 tot	 ce	 este	 specific	 pentru	 o	 anumită	
disciplină	pentru	că	în	condiţiile	concurenţei	care	se	înregistrează	la	ora	actuală	şi	care	este	destul	de	
acerbă	în	toate	domeniile	de	activitate,	fără	cunosţinte	solide	şi	fără	abilităţi	foarte	bine		formate	nu	vor	
reuşi	.Chiar	dacă	noi	suntem	tentaţi	la	ora	actuală	să	spunem	că,	dacă	ai	cunoştinţe,	reuşeşti,	sau	sunt	
luate	drept	exemplu	cazurile	celor	care	au	reuşit	şi	fără	să	înveţe	aşa	de	grozav.	Sunt	multe	aceste	cazuri,	
dar	eu	cred	că	este	o	situaţie	de	tranziţie.	Sunt	convinsă	că	vor	răzbi	cei	care	într-adevăr	vor	fi	foarte	bine	
pregătiţi,	asta	dacă	luăm	în	calcul	că	nu	mai	există	o	competiţie	naţională,	darămite	una	locală,	ci	este	
vorba	de	o	competitie	la	nivel	european.
 M&C : Cum vedeţi alegerea multor studenţi de a studia două facultăţi în acelaşi timp cu gân-
dul de a-şi spori şansele în găsirea unui loc de muncă ?
	 E.B.	 :	Obiectivul	 este	 clar	 pentru	 ei.	Gândindu-se	 că	 în	 condiţiile	 actuale	 este	 foarte	 greu	
să-şi	găsească		un	loc	de	muncă,	socotesc	că	îşi	sporesc		astfel	şansele	de	inserţie	profesională.	Şi	dacă	
sunt	două	specializări	şi,		dacă	se	poate	foarte	diferite,	atunci	şi	mai	bine.	Însă	aceasta	din	punctul	de	
vedere	al	unui	om	care	este	preocupat		de	aspectele	viitoare	la	psihologia	învăţării.	Iar	pe	de	altă	parte,	
la	specificul	acestei	grupe	de	vârstă,	care	trebuie	să	fie	focalizată	spre	învăţare	,	dar	şi	spre	ocuparea	şi	
petrecerea	timpului	liber	pentru	că	sunt	elemente	care	ţin	de	specificul	acestei	vârste.	Eu	cred	că	este	
destul	de	dificil	şi	atunci	ajung	la	un	compromis	.	La	marea	majoritate	,		din	experienţa	studenţilor	pe	
care	i-am	avut	noi	aici	la	facultate	se	observă	acest	lucru.	Gradul	de	oboseală	este	foarte	mare	,	mai	ales	
pentru	cei	care	vor	într-adevar	să	satisfacă		la	un	nivel	optim	cerinţele		şi	la	o	specializare	şi	la	cealaltă.	
Nu,	clar	nu	recomand		acest	lucru.	Pentru	că	devin	stresaţi	şi	cu	un	nivel	scăzut	de	satisfacţie	în	urma	
muncii	lor.	Ei	ar	trebui	să	se	gândească	bine	când	optează	pentru	o	specializare	şi	să	aleagă	în	cunoştinţă	
de	cauză	,	nu	determinaţi	de	o	anumită	conjuctură.	Nu	mă	duc	la	o	facultate	pentru	că	acolo	sunt	mai	
puţini		sau	pentru	că	pot	obtine	bursă	,	dacă	se	bazează	pe	aceste	criterii	atunci	şansele	de	reuşită	sunt	
mult	minimalizate.
 M&C : Mulţi studenţi căminişti se întreabă când vor fi date în folosinţă noile cămine , ne puteţi 
spune ceva în legătură cu acest subiect ?
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	 E.B.	:	Deocamdată	nu.	Noi	depindem	foarte	mult	de	ceea	ce	se	întâmplă	la	nivel	de	ţară	şi	nu	
numai.	Este	vorba	de	investiţii	destul	de	mari.	Speram	anul	trecut	ca	anul	acesta	să	le	dăm	în	folosinţă,	
dar	din	păcate	nu	se	poate.	Nu	putem	spune	o	dată	anume	la	care	căminele	vor	fi	finalizate.
 M&C : Am vrea să lămurim pentru cititorii noştrii şi subiectul burselor.De ce nu există o dată 
fixă în care fiecare bursier să îşi poată  primi banii şi de ce de cele mai multe ori bursa nu este întreagă ?
	 E.B.:	 Sunt	 probleme	ale	 serviciului	 	 financiar.	Nu	pot	 să	 vă	dau	detalii	 în	 necunoştinţă	de	
cauză.		Cât	despre	bursă	se	primeşte	integral	doar	pe	perioada	activităţii	didactice,	de	aceea	bursa	se	
primeşte	redusă	în	vacanţe.	Dar	sunt	şi	câteva	exepţii	prevăzute	de	lege,	şi	anume,	studenţii	care	provin	
din	centrele	de	plasament,	 	cazurile	sociale	 foarte	grave,în	aceste	cazuri	 se	acordă	bursa	pe	 întreaga	
perioadă	a	anului.
 M&C : De ce se cere să ne facem card de bursă doar la o anumită bancă, când şi alte bănci 
susţin că au parteneriate cu Universitatea ?
	 E.B.	:	În	legătură	cu	acest	fapt,	că	studenţii	trebuie	să	îşi	facă	card	de	bursă	doar	la	o	anumită	
bancă	o	să	mă	interesez	mai	bine,	dar	mă	gândesc	că	dacă	într-adevăr	este	aşa	asta	s-ar	putea	datora	
uşurinţei	cu	care	se	pot	depunde	banii	în	conturile	studenţilor.
 M&C: Cum rezolvaţi problemele sociale apărute în Universitate.Vin profesorii şi studeţii direct 
la dvs  sau există intermediari ?
	 E.B.:	Depinde	de	gravitatea		problemelor.	Noi	aici	prin	Comisia	Socială	a	Senatului	Universităţii	
ne	ocupăm	de	cazurile	foarte	grave.Aici	se	depun	dosarele	pentru	reduceri	la	taxa	de	şcolarizare	pentru	
studenţii	care	au	o	situaţie	gravă	sau	foarte	gravă,	dosarele	celor	care	provin	din	centrele	de	plasament,	
ale	orfanilor	de	ambii	părinţi	şi	cazurile	medicale.	Se	întruneşte	Comisia	Socială	care	analizează	dosarele	
şi	se	hotărăşte	care	dintre	studenţi	îndeplinesc		condiţiile	pentru	a	putea			primi	dreptul	care	îl	solicită.
 M&C : Cum s-au îmbunătăţit condiţiile în căminele studenţeşti faţă de anul trecut ?
	 E.B.	 :	Multe	 îmbunătăţiri	 	nu	s-au	realizat.	Sunt	camere	 în	care	s-a	cumpărat	moblier	nou,	
precum	şi	elemente	legate	de	infrastructură.	Dar	din	alte	puncte	de	vedere	nu,	pentru	că	anul	trecut	am	
introdus		cablu	în	cămine	şi	facem	ce	se	poate	în	funcţie		de	bugetul	pe	care	îl	avem	la	dispoziţie.
 M&C: În anul universitar care a trecut, cu ce asociaţii studenţeşti aţi colaborat şi la ce 
activităţi? Care ar fi planurile pentru acest început de an universitar?
	 E.B.:	Mai	mult	am	colaborat	cu	cei	de	la	Student	Pro	pentru	că	ei	au	şi	venit	cu	iniţiativă.	Noi	
am	lăsat	deschisă	posibilitatea	de	comunicare	pentru	toate	asociaţiile.Mai	mult	însă,	şi	de	aici	bănuiesc	
că	şi	activitatea	este	mai	intensă	,	vin	reprezentanţi	ai	AIESEC-ului,	ai	studenţilor	de	la	medicină,	de	la	
ASCOR.	Orice	iniţiativă	este	binevenită.	Mai	sunt	şi	cei	din	Asociaţia	Studenţilor	Basarabeni,	asociaţie	pe	
care	am	sprijinit-o	în	editarea	revistei	lor.	Cei	care	vin	şi	au	nevoie	de	sprijinul	conducerii	Universităţii	
vor	fi	ajutaţi	în	demersul	lor.	Am	mai	lansat	ideea	unei	reviste	încă	de	la	începutul	mandatului	meu	,dar	
nu	am	reuşit,	ne-am	întâlnit	de	vreo	două	ori	cu	câţiva,	dar	nu	s-a	materializat	pentru	că	nu	au	reuşit	să	
coaguleze	un	grup	care	sa	lucreze.	Pentru	acest	an	universitar		un	plan	de	colaborare	cu	vreo	asociatie	
nu	avem.	Am	primit	doar	o	propunere	pentru	instituirea	diplomei	de	voluntariat.Am	discutat	cu	ei,	le-am	
sugerat	să	realizeze	un	proiect	al	unei	diplome	şi	noi	ne	vom	ocupa	în	continuare	de	editarea	acesteia.	
Dar	se	pare	că	s-au	răzgândit	între	timp.	N-aş	putea	să	mă	laud	cu	o	colaborare	deosebită	cu	asociaţiile.	
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Interviu
de	Carmen	Neagu	şi	Mirabela	Pop

Chiar	şi	numărul	studenţilor	din	Senat	care	fregventează	şedinţele	este	relativ	mic	şi	sperăm	că	măcar	
prin	intermediul	lor		să	pot	lucra	mai	departe	şi	cu	ceilalţi,	însă	este	destul	de	dificil.	Părerea	mea	este	că	
e	o	problemă	generală,	deşi	am	fi	tentaţi	să	dăm	vina	pe	tânăra	generaţie	care	e	lipsită	de	interes.	Dar	nu	
e	aşa.	Mai	de	grabă	e	vorba	de	amotivare	generală.
După	acest	interviu,	doamna	Elena	Bonchiş	ne-a	pus	la	dispoziţie	programul	prin	intermediul	caruia	fie-
care	student	are	ocazia	să	o	caute	pentru	consiliere	şi	anume	luni	şi	vineri	între	orele	10	şi	12.	Dumneaei	
a	ţinut	să	menţioneze	că	susţine	activităţile	studenţeşti	şi	e	dispusă	la	colaborare	cu	toate	asociaţiile,	
încurajând	implicarea.



9Bronzul	ca	artă
de	Moş	Cătălina

 

 

	 Adesea	 profanii	 nu	 se	 gândesc	 că	 în	
artele	vizuale	diverg	orientarea	artei	pentru	artă	
și	cea	a	artelor	aplicate.	Și	este	greu	să	te	simți	
sigur	 de	 divergența	 asta,	 când	 între	 cele	 două	
tabere		mijloacele	de	expresie	și	concepțiile	sunt	
în	osmoză.	Înțelegând	asta,		ajungând	la	capaci-
tatea	de	a	discerne	acestea	profanul	devine	un	
degustător	de	artă	contemporană.

	 Astfel	arunc	pe	masă	un	subiect	care	
a	făcut	ucenicie	și	 între	artiști	și	 între	designeri:		
bronzul.	 Adică	 expunerea	 pielii	 umane	 la	 raze	
UV,	 provocarea	 melaninei	 să	 își	 facă	 de	 cap.	
Voi,	oamenii	de		zi	cu	zi,	credeți		că	bronzul	face	
obiectul	 esteticii	 personale.	 Dar	 bronzul	 este	
punctat	 și	 în	 istoria	 artelor	 recente	 sau	 în	 al-
bumele	de	ilustrație.

	 Marele	 conceptualist	 Dennis	 Op-
penheima	 făcut	 carieră	 când	 în	1970	 și-a	expus	
propriul	 trup	 cu	 o	 carte	 deschisă	 pe	 piept	 preț	
de	 5	 ore	 în	 numele	 body-artului.	 Cartea	 se	 nu-
mea	“Tactics”,	 iar	această	manifestare	“Reading	
Position	 for	 Second	 Degree	 Burning”.	 	 Artistul	
a	 susținut	 că	 și-a	 oferit	 corpul	 spre	 a	 fi	 pictat	
cu	acest	gest.	El	considera,	 în	general,	că	trupul	
uman	e	o	cale	de	acces	spre	minte.

	 De	 curând	 (în	 2009),	 tânăra	 ilus-
tratoare	Janine	Rewell	a	venit	cu	proiectul	“Tan	
the	Man”.	A	folosit	corpul	unui	tânăr	drept	me-
diu	al	ilustrației.	Designera	și-a	acoperit	modelul	

cu	 folie	pe	conturul	desenului	 și	 l-a	pus	să	stea	
la	 solar	pentru	a	 se	bronza	cu	 șablon.	 	Apoi	 l-a	
invitat	la	vernisajul	expoziției	pentru	a	se	plimba	
printre	vizitatori	doar	în	chiloți…

nr. 02 | Nov | 2010 | 
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Viaţa	de	căminist
de	Sebastian	Ciceu

Viaţa	în	cămin,	partea	a	2-a
 
	 Cum	revista	noastră	creşte	 în	număr,	
eu	 am	 fost	 rugat	 să	mai	 scriu	 câte	 ceva	despre	
viaţa	studenţilor	din	cămine.

	 Trebuie	să	vă	spun	că	nu	e	deloc	rău	în	
cămin...	eu	când	am	ajuns	să	depun	cererea	mi-
au	ciripit	tot	felul	de	voci:	e	nasol	in	cămin,	nu	ştii	
in	ce	te	bagi,	cine	stie	ce	fel	de	colegi	de	cameră	
vei	avea	şi	multe	alte	sintagme	de	genul	acesta.	
Acu	m,	după	un	an	de	experienţă,	pot	să	vă	spun	
că	sunt	doar	minciuni!

	 Viaţa	în	cămin	îţi	deschide	numeroase	
oportunităţi.	 Luaţi	 exemplul	 meu:	 am	 ajuns	 să	
scriu	cot	la	cot	cu	nişte	oameni	minunaţi,	şi	asta	
nu	e	 tot.	Un	alt	motiv	pentru	care	aş	 recoman-
da	viaţa	de	cămin	este	că	te	ajută	să	îţi	dezvolţi	
abilităţile	 de	 autoadministrare	 şi	 socializare.	 Te	
trezeşti	 cazat	 în	 cămin.....departe	 de	 părinţi....
pe	propriile	tale	puteri	 (şi	pe	banii	 lor)	şi	 începi	
să	vezi	viaţa	cu	alţi	ochi.	De	acum	tu	faci	piaţa,	
faci	curat,	speli	vase,	haine.	Şi,	cum	e	vorba	prin	
cămin,	foamea	e	cel	mai	bun	bucătar	-	găteşti	sau	
înveţi	să	găteşti	dacă	nu	ştiai.

	 Prin	 toate	 acestea	 am	 trecut	 si	 eu...	
ele	par	multe	şi	grele...	dar	nu-s.	Sunt	doar	paşi	
care	te	ajută	să	fii	un	bun	organizator	al	propriu-
lui	timpul	 şi	 al	 vieţii	 tale.	Care	e	următorul	pas	
după	 ce	 termini	 facultatea?	 Îţi	 cauti	 un	 loc	 de	
muncă,	chirie	sau	îţi	cumperi	un	apartament	(de-
pinde	de	posibilităţi),	iar	experienţa	dobândită	în	
cămin	îţi	va	fi	de	mare	ajutor.	E	mai	bine	să	înveţi	
cât	încă	eşti	crud\ă	decât	să	ajungi	mai	încolo	şi	
să	dai	cu	capul	de	zid	–	imapctul	cu	realitatea	ar	fi	
mai	puternic	şi	mai	dureros.	Consideraţi	această	

etapă	 ca	 o	 practică	 pentru	 ceea	 ce	 vă	 aşteaptă	
în	viitor.		Şi,	nu	în	ultimul	rând,	trebuie	să	punc-
tez	 că	 suntem,	 totuşi,	 în	 criză	 economică,	 iar	
căminul	e	mult	mai	ieftin	decât	o	chirie,	plus	că,	
economiseşti	timp	şi	ai	parte	de	mai	mult	somn	
dimineaţa	dacă	ai	facultatea	în	campus.
Acestea	fiind	argumentele...	studenţi	necăminişti,	
v-am	convins	să	încercaţi?!
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Burse	studenţeşti
de	Diana	Danciu

Bursa	 in	 Marea	 Britanie	 pentru	 manageri	 cul-
turali	romani.
Fundatia	 Gabriela	 Tudor	 din	 Bucuresti,	 in	
parteneriat	 cu	 Fundatia	 Ratiu	 din	 Marea	 Bri-
tanie,	 lanseaza	 concursul	 pentru	 Bursa	 ‘Ga-
briela	 Tudor’	 in	 Management	 Cultural	 pen-
tru	 anul	 2010.	 Bursa,	 in	 valoare	 de	 2500	 de	
lire	 sterline,	 se	 acorda	 anual	 si	 consta	 intr-un	
stagiu	 de	 patru	 saptamani	 in	 Marea	 Britanie.	 
 
Valoarea	bursei	acopera	costul	biletului	de	avion	
Bucuresti-Londra-Bucuresti,	al	transportului	local	
in	Marea	Britanie,	cazarea	pe	perioada	stagiului,	
diurna	 bursierului,	 si	 un	 buget	 pentru	 bilete	 la	
spectacole,	 filme,	 intrari	 la	 muzee	 si	 expozitii.	 
 
Bursa	 ‘Gabriela	 Tudor’	 isi	 propune	 sa	 pastreze	
vie	memoria	 unuia	 dintre	 putinii	manageri	 cul-
turali	 vizionari	 din	 Romania.	 Disparuta	 prea	
curand,	 in	 ianuarie	 2009,	 Gabriela	 Tudor	 a	
contribuit	 in	 mod	 semnificativ	 la	 dezvoltarea	
scenei	 artistice	 romanesti	 prin	 initiativele	
si	 proiectele	 realizate	 si	 prin	 sprijinul	 direct	
acordat	 artistilor	 si	 organizatiilor	 culturale.	 
 
Lansata	 in	 2009,	 Bursa	 ‘Gabriela	 Tudor’	
ofera	 posibilitati	 de	 pregatire	 profesionala	
la	 nivel	 european	 si	 contribuie	 la	 perfec-
tionarea	 si	 motivarea	 managerilor	 cultur-
ali	 din	 Romania,	 aflati	 la	 inceput	 de	 drum.	 
 
Castigatorul	 primei	 Burse	 ‘Gabriela	 Tudor’	
in	 Management	 Cultural	 a	 fost	 Corina	 Bu-
cea,	 manager	 al	 Fabricii	 de	 Pensule	 din	
Cluj	 Napoca.	 Vizita	 Corinei	 in	 Marea	 Brit-
anie	 a	 avut	 loc	 in	 perioada	 iunie-iulie	 2010.	 
 
Urmatoarea	 Bursa	 ‘Gabriela	 Tudor’	 se	 va	

derula	 in	 Marea	 Britanie	 in	 perioada	 iunie	 -	
iulie	 2011.	 Data	 limita	 pentru	 depunerea	 do-
sarelor	 de	 candidatura:	 30	 octombrie	 2010.	 
In	 2011,	 pe	 langa	 bursa	 de	 patru	 saptama-
ni	 in	 Marea	 Britanie,	 in	 valoare	 de	 2500	 de	
lire	 sterline,	 Fundatia	 Ratiu	 va	 acorda	 cinci	
burse	 speciale	 care	 vor	 consta	 intr-o	 vizita	
profesionala	 de	 o	 saptamana	 la	 Londra.	 
 
Bursele	vor	fi	acordate	pe	baza	 selecţiei	de	do-
sare,	 realizate	 de	 catre	 o	 comisie	 formata	 din:	
Irina	 Cios	 (manager	 cultural	 şi	 curator	 Centrul	
Internaţional	pentru	Arta	Contemporana),	Petra	
Bischof	 (manager	 cultural,	 Programul	 Cultural	
Elveţian),	Ghislaine	Boddington	 (Creative	Direc-
tor,	 Body>Data>Space;	 mentorul	 castigatorului	
Bursei	 ‘Gabriela	 Tudor’),	 Corina	 Bucea	 (bursier	
Gabriela	 Tudor	 2010),	 Ramona	 Mitrica	 (direc-
tor	 Fundaţia	 Ratiu	 din	Marea	Britanie),	 Cosmin	
Manolescu	(director	executiv	al	Fundaţiei	Gabri-
ela	Tudor).	Domeniile	de	prioritate	pentru	anul	
2011	sunt	managementul	artelor	contemporane,	
sectorul	 cultural	 privat	 si	 politicile	 culturale. 
 
Pentru	 detalii	 si	 obtinerea	 formularelor	 de	
candidatura,	 va	 rugam	 sa	 ne	 contactati	 prin	 e-
mail	 la	 cosmin@gabrielatudor.ro	 ,	 persoana	
de	 contact	 Cosmin	 Manolescu,	 sau	 sa	 con-
sultati	 paginile	 de	 internet	 www.gabriela-
tudor.ro	 si	 www.ratiufamilyfoundation.com	 
 
Bursa	‘Gabriela	Tudor’	este	oferita	de	catre	Fun-
datia	Ratiu	din	Marea	Britanie	si	Fundatia	Gabri-
ela	Tudor	/	United	Experts,	cu	sprijinul	financiar	
al	Programului	Cultural	Elvetian	in	Romania.

sursa: www.studentie.ro
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Anticariate,	librării
de	Raluca	Tirluţa

Anticariate
Anticariat
Adresa:	str.	Ady	Endre	nr.	4,	telefon:	0359-322.711
Anticariat	Ravena	Bendix	Com	s.r.l.
Adresa:	Piaţa.	1	Decembrie,	nr.6,telefon:	0259-230.681
Anticariatul	Degado
Adresa:	Corneliu	Coposu	nr.16,	bl.	C2,	Sc.	A,telefon:	0722/242.808,	0259/264.038
Anticariat	Tom	Expres
Republicii	Nr.	10,telefon:	0259/418.980,	0724/221195

Librarii
Libraria	Teora
Strada	Republicii	30,telefon:	0722351244
Librăria	Litera		 
Adresa:	Piaţa	Bucuresti,nr	2,	Oradea
Libraria	Varsatorul	 
adresa:	Imre	Madach,	Nr	3	Langa	Irish	Pub,	nr.	2-5,	Oradea
Libraria	Cartmara
Adresa:	str.	Mihai	Eminescu	Nr.6,telefon:	0259/416.270,	0744/961.253
Libraria	Humanitas	Oradea	
Strada	Republicii	numărul	5,contact:	tel.	si	fax:	0259	/	47	29	55.	0733	/	669	340	
Libraria	Patmos	com	s.r.l.	 
Adresa:	Cantacuzino	17,	Oradea
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	 Ehh	ce	bine	ne	aducem	aminte	de	
prima	zi	de	facultă...	dar	totuşi	lucrurile	nu	
au	stat	chiar	aşa.	Ploaia	de	dimineaţă	avea	
să	prevestească	 ce	 se	 va	 întămpla	 in	 acea	
zi.	 După	 ce	 cobor	 din	 14,	 o	 iau	 spre	 sala	
sportivă	 unde	 începe	 deschiderea	 anului	
universitar.	
	 După	 ce	 termină	 discursul	 cei	
mai	 mari	 si	 cei	 mai	 tari	 din	 universitate,	
mă	îndrept	spre	facultate.	Încă	înainte	de	a	
intra	 în	 sala	 văd	o	 colegă,	 parcă	 era	 de	 la	
Bălăceanca,	primul	meu	gand	era	sa	mă	car	
de	aici,	dar	din	spate	mă	 împinge	decanul	
şi	 îmi	 spune	 un	 călduros	 “intră	 fiule”.	 Cu	
capul	plecat	intru	în	sală	si	ma	aşez	în	prima	
bancă.	
	 În	timp	ce	îl	ascult	pe	unul,	căruia	
nu	i-am	retinut	numele	(o	fi	scris	şi	el	vreo	
20	de	cărti	dar	înca	nu	a	apărut	la	Acces	Di-
rect)	prind	 tot	mai	mult	curaj	 şi	mă	 întorc	
în	spate.	Prima	pe	care	o	văd	e	una	care	îsi	
etalează	ostentativ	poşeta	de	cătiva	zeci	de	

lei	 cumpărată	 de	 la	 Dragonul	 Roşu,	 parcă	
ar	 fi	 EBA	 (sper	 să	 nu	 aibă	 Sida),	 lăngă	 ea	
îl	 zăresc	 pe	micutul	 Vanghelie	 care	 stă	 pe	
“goagăl”.	 Cu	 două	 bănci	 mai	 în	 spate	 stă	
Jiji	al	nostru	care	se	agită	 inutil,	nervos	că	
nu	îl	bagă	nimeni	în	seamă.	Mă	găndesc		că	
ar	 trebui	 să	mă	pun	bine	cu	“Quasimodo”	
al	clasei	pentru	a	avea	succes	la	examene,	
vreau	să	mă	pun	bine	şi	cu	Nuţi	Udrea,	nu	
de	alta	dar	arăt	bine	lăngă	ea.
	 Văd	un	coleg	 şi	mai	 ciudat	decăt	
restul,	 cu	 “clop”	 de	 marinar,	 parcă	 îmi	
aminteşte	de	primul	cărmaş	al	ţării,	poartă	
şi	un	breloc,	alintat	“Boc”.
	 Între	 timp	 termină	 	 şi	 profu’	 cu	
poveştile	 lui	 nemuritoare	 şi	 acest	 calvar	
ajunge	la	capăt.	În	sfărşit	pot	pleca	de	aici..

PS:	 Aceste	 personaje	 sunt	 fictive,	 orice	
asemanare	 cu	 personae	 reale	 este	 pur	 in-
tamplatoare	 (sper	 să	 scap	de	o	bătaie	din	
partea	lor)!

Prima zi
de	Roland	Olah

Prima zi de Faculta
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Evenimente

Recomandari de Noiembrie
*Concurs	foto:	„Natura	prin	obiectiv:	Biodiversitatea	în	Munţii	Apuseni”	si	expozitie	-	Oradea	
Luni	15	Noiembrie	2010	
Muzeul	Tarii	Crisurilor,	în	centrele	de	vizitare	ale	Parcului	Natural	Apuseni	şi	în	muzeele	din	oraşe	
limitrofe	Apusenilor.	Competiţia	se	va	desfăşura	în	perioada	22	mai-15	noiembrie	şi	se	va	încheia	cu	
o	expoziţie	de	fotografie.	Regulamentul	concursului	şi	formularul	de	participare	se	pot	descărca	de	
pe	site-ul	muzeului	(www.mtariicrisurilor.ro).

*Balul	Balurilor	organizat	de	ASUO
17	Noiembrie,	ora	20:00
Disco	No	Problem	–	invitat	special	Alex	Velea

*Celelalte	Cuvinte	live	in	Blue	Monday	
	Vineri	19	Noiembrie	2010,ora	19:00

*Balul	Fac.	de	Stiinte	Politice	si	Jurnalism
25	Noiembrie	ora:	20:00
Club	City,	str.	M.	Kogalniceanu	Nr.3

*Festivalul	-	concurs	“DANSUL	PENTRU	TOŢI”	-	Oradea	
Vineri	26	Noiembrie	2010	-	Sâmbătă	27	Noiembrie	2010
Sala	“MECENA”
Pentru	copii,	tineret	si	adulti
“DANSUL	PENTRU	TOŢI”	se	va	desfasura	intre	26	si	27	noiembrie	2010,	pe	categorii	de	vârstă	şi	
genuri	de	concurs.
Mai	multe	detalii	la:	http://www.casatineretului.ro/index.php?news=395	

*Top	Mariage	&	Events	
Vineri	26	Noiembrie	2010	10:00	-	Duminică	28	Noiembrie	2010
Sala	Sporturilor	Antonio	Alexe	
Oradenii	sunt	invitati	la	un	nou	targ	de	nunti	si	evenimente	speciale	in	perioada	26-28	noiembrie	
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15	lucruri	care	trebuie	
ştiute	în	calitate	de	student.

	 1.Facultatea	nu	e	liceu,	iar	voi	sunteţi	
majori	şi	vaccinaţi,	deci	comportaţi-vă	ca	atare.

	 2.Coşurile	 de	 gunoi	 din	 săli	 şi	 cori-
doare	 sunt	 pentru	 a	 arunca	 gunoiul	 în	 ele,	
băncile		au	scopul	de	ascunzatoare	pentru	fiţuici	
la	examene,	nu	mai	lăsaţi	gunoiul	în	ele.

	 3.Nu	se	vorbeşte	 la	 telefon	 în	timpul	
cursurilor	 decât	 cu	 acordul	 profesorilor,	 capul	
sub	banca	ca	struţul	în	nisip	nu	mai	funcţionează	
în	ultima	perioadă.

	 4.Este	 interzis	 fumatul	 în	 facultate,	
se	 mai	 practică	 prin	 anumite	 spaţii	 destinate	
treburilor	puturoase,	cel	puţin	mai	ascundeţi	mi-
rosurile,	este	de	preferat	în	curte,	când	veniţi	ne	
spuneţi	şi	nouă	cum	e	vremea.

	 5.Maieul	 mulat	 pe	 corp,	 pantalonii	
scurţi,	şlapii	nu	fac	parte	din	ţinuta	acceptată	în	
cadrul	facultăţii,	ştim	că	faceţi	sală	şi	mergeţi	 la	
solar	dar	în	numele	tuturor	vă	rog,	cănd	veniţi	de	
la	piscina	treceţi	pe	acasă	să	vă	schimbaţi.

	 6.Fustele	 mini,	 decolteurile	 cât	 casa	
care	de	multe	ori	nu	sunt	umplute	cu	ce	ar	tre-
bui	sunt	acceptate	doar	în	cazul	în	care	sunteţi	de	
acord	să	vă	prindem	într-un	colţ	şi	să	ne	calmăm	
hormonii	 şi	 aşa	 destul	 de	 salbatici	 în	 această	
perioadă	din	viaţa	noastră	agitată.

	 7.Nu	 ascultaţi	 muzică	 la	 telefon	 pe	
coridoare	 sau	 în	 săli,	 în	 cazul	 în	 care	 doriţi	 să	
folosiţi	aceste	dotări	ale	telefoanelor	de	sute	de	
euroi	în	care	aveţi	o	cartelă	cu	credit	de	apel,	o	
puteţi	 face	 în	 weekend	 când	 ieşiţi	 pe	 câmp	 cu	
vaca	la	păscut.

	 8.Deşi	la	majoritatea	facultăţilor	nu	se	
ţin	 cursuri	 de	 arte	 vizuale,	 nu	 înseamnă	 că	 tre-

buie	să	ne	arătam	calităţile	artistice	pe	bănci	şi	
pe	 pereţi,	 în	 schimb	 vă	 puteţi	 desena	 în	 frunte	
tot	 ceea	 ce	 vă	 place,	 astfel	 veţi	 avea	 marea	
satisfacţie	de	a	vă	vedea	opera	de	artă	de	fiecare	
dată	când	vă	studiaţi	faţa	în	oglindă.

	 9.Handsfree-urile	folosite	la	examene	
trebuie	reglate	 în	aşa	 fel	 încât	să	nu	se	audă	 în	
toată	sala	deoarece	îi	poate	afecta	şi	pe	restul	co-
legilor	şi	vă	dau	de	gol	la	profesori,	plus	că	intră	
în	interferenţă	cu	ale	noastre.

	 10.Chiar	 dacă	 se	 întamplă	 să	 mai	
avem	câteo	profesoară	tânără	şi	simpatică,	nu	ne	
dăm	la	ea	în	timpul	orelor	de	la	facultă	şi	mai	ales	
de	faţă	cu	restul	colegilor,	lăsaţi	aceste	activităţi	
pentru	momentele	particulare.

	 11.Terasele	 şi	 localurile	 din	 campus	
sunt	pentru	a	bea	un	suc,	o	cafea	sau	pentru	a	
mânca	ceva	în	pauze	şi	în	orele	libere,	nu	pentru	
a	consuma	3	beri	înainte	de	urmatorul	seminar.

	 12.În	timpul	cursurilor	şi	seminariilor	
telefoanele	se	pun	pe	silenţios,	avem	şi	noi	son-
erii	tâmpite,	nu	vrem	să	le	auzim	pe	ale	voastre.

	 13.Basca	 sau	 căciula	 se	 ţine	 pe	 cap	
până	intrăm	în	clădirea	facultăţii,	noi	chiar	vrem	
să	vă	vedem	freza	indiferent	dacă	are	sau	nu	în	ea	
kilu’	de	gel.

	 14.Locurile	din	ultimele	banci	nu	sunt	
pentru	a	vorbi	discuţii	care	sunt	în	afara	subiectu-
lui	de	la	curs	ci	pentru	că	nu	aveau	cum	să	le	pună	
pe	toate	în	faţă.

	 15.Scările	 sunt	 pentru	 accesul	 mai	
uşor	 la	 nivelele	 superioare,	 nu	 se	 folosesc	 pe	
post	de	scaune	decăt	dacă	sunteţi	de	acord	să	vă	
călcăm	pe	cap	când	urcăm	şi	coborâm.

de	Mihai	Floruţ
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	 Găsirea	unui	 loc	de	muncă	 în	această	perioadă	de	 criză	economică	este	una	dintre	 cele	
mai	dificile	probleme	cu	care	 se	confruntă	tinerii.	Pentru	cei	 care	doresc	 să-şi	 înceapă	cariera	prin	
învăţământul	universitar,	începutul	poate	fi	plin	de	încercări	fără	reuşită.	Dar	nicidecum	imposibil.	

	 În	 primul	 rând,	 odată	 ce	 te-ai	 hotărât	 în	 privinţa	 facultăţii	 şi	 profilului	 potrivit	 pentru	
cerinţele	tale,	poţi	începe	prin	a-ţi	face	cât	mai	multe	cunoştinţe	în	rândul	colegilor	din	anii	mai	mari.	
Deşi	satisfacţia	e	mai	mare	când	reuşeşti	ceva	pe	cont	propriu,	poţi	învăţa	multe	de	la	cei	de-o	vârstă	
apropiată	care	au	deja	experienţa	acumulată	pe	parcursul	anilor	de	facultate.
Profesorii	sunt	de	asemenea	cei	care	reprezintă	un	factor	important	în	formarea	unor	relaţii	profe-
sionale.	Sfatul	este	să	fiţi	activi	şi	să	vă	implicaţi	încă	de	la	început	în	toate	proiectele	coordonate	de	
profesori.	Aşa	profesorul	vă	va	 remarca	şi	 lăuda	orice	 iniţiativă	şi	efort	curricular	 şi	extracurricular	
şi	va	ţine	cont	pe	mai	departe	de	orice	implicare.	Profesorul	este	persoana	care	îţi	poate	da	avântul	
necesar	în	începerea	carierei,	îţi	poate	pune	o	vorbă	bună	la	persoanele	potrivite	sau	te	poate	pune	
în	contact	cu	posibili	angajatori.	Important	e,	cum	ziceam,	să	te	implici	în	tot	ce	ţine	de	facultate	şi	să	
demonstrezi	că	vrei	să	înveţi	ceva.	

	 Colegii	sunt	şi	ei	importanţi	în	măsura	în	care	te	integrezi	repede	în	colectivul	nou	din	facul-
tate	şi	îţi	dai	seama	că	toţi	caută	să	se	afirme.	În	facultate	domină	competiţia,	de	aceea	nu	toată	lumea	
reuşeşte	să	o	înceapă	şi	să	o	ducă	până	la	capăt.	Colegii	te	pot	ajuta	prin	a-ţi	da	seama	care	poate	fi	
competiţia	sau	cu	care	din	ei	poţi	colabora.	Ei	de	asemenea	caută	un	loc	de	muncă	în	acelaşi	domeniu	
ca	şi	tine	deci	fii	atent	şi	ascultă	cine	şi	ce	cunoştinţe	potrivite	poate	să	aibă	sau	care	sunt	cerinţele	
legate	de	facultate	şi	joburi	în	rândul	colegilor	tăi.

	 Poate	te	vei	gândi	deseori	că	totul	se	rezumă	la	a	cunoaşte	persoanele	potrivite.	De	cele	mai	
multe	ori,	din	păcate,	e	adevărat.	Dar	în	primul	an	de	facultate,	dacă	eşti	hotărât	că	vrei	să-ţi	găseşti	un	
loc	de	muncă	în	domeniul	pe	care	ţi	l-ai	ales,	tu	eşti	cel	care	poate	să-şi	construiască	relaţiile	potrivite.	
Aşadar		totul	se	rezumă	la	ambiţia	şi	perseverenţa	cu	care	începi	acest	prim	an	din	învăţământul	su-
perior.	Prin	lucrurile	noi	de	învăţat	şi	oamenii	noi	care	te	pot	ghida,	facultatea	este	mediul	în	care	poţi	
evolua	cel	mai	mult	pe	plan	social	şi	profesional.	

	 În	final,	 nu	uitaţi	 să	 vă	bucuraţi	 de	 faptul	 că	 sunteţi	 boboci	 şi	 să	 participaţi	 şi	 la	 eveni-
mentele	sociale	care	au	loc,	cum	ar	fi	baluri	sau	ieşiri	in	oraş	cu	colegii.	După	cum	se	spune,	anii	de	
studenţie	chiar	sunt	cei	mai	frumoşi!
                       

Cum	să-ţi	găseşti	un	job	din	primul	
an	de	facultate
de	Mirabela	Pop
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