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UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCUREŞTI, LA 27 DE ANI DE EXISTENŢĂ

CALITATEA, EXCELENŢA, PERFORMANŢA –
ATRIBUTE ALE IDENTITĂŢII STUDIILOR MAIORESCIENE
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ROMÂNESC ŞI EUROPEAN
Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti împlineşte 27 de ani de existenţă în data de 23
aprilie 2017. Înfiinţată în 1990, Universitatea care se situează sub auspiciile spirituale ale
fondatorului civilizaţiei şi culturii româneşti moderne a parcurs de-a lungul a aproape trei
decenii de la fondare un drum lung al devenirii şi afirmării instituţionale. Universitatea s-a
dezvoltat în cadrul larg al tranziţiei româneşti şi al reconstruirii României în conformitate cu
valorile libertăţii şi ale democraţiei. Istoria instituţiei este profund legată de istoria
postdecembristă a României, o istorie a edificării, modernizării şi integrării europene. Prin
programele de studii desfăşurate, prin educaţie şi cercetare, Universitatea a participat activ
la acest proces, de mare complexitate, al renaşterii naţionale. La împlinirea a 27 de ani de la
înfiinţare, Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti este o instituţie de învăţământ superior
matură, bine definită din punctul de vedere al identităţii instituţionale în spaţiul
învăţământului românesc şi european, recunoscută, pe plan naţional şi internaţional, ca o
universitate solidă, dinamică, modernă, care, prin viziune şi activitate, probează o înţelegere
superioară a misiunii şi rolului său în societatea românească.
În prezent, prin structura instituţională şi prin programele pe care le dezvoltă, Universitatea
Titu Maiorescu din Bucureşti acoperă o arie largă a educaţiei academice şi cercetării
ştiinţifice, atât prin domenii fundamentale, cât şi prin arii noi de studiu şi specializare, la
nivelul celor trei cicluri Bologna: licenţă, masterat şi doctorat. Studiile de licenţă se
desfăşoară în cadrul următoarelor programe de studii: Drept, Psihologie, Medicină, Medicină
Dentară, Asistenţă Medicală, Farmacie, Informatică, Comunicare şi Relaţii Publice, Relaţii
Internaţionale şi Studii Europene, Finanţe-Bănci, Contabilitate, Administrarea Afacerilor. O
ofertă diversificată de studii masterale continuă, la un nivel avansat de specializare,
programele de licenţă, în conformitate cu filosofia Procesului Bologna. Universitatea Titu
Maiorescu este Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD), prin
cele trei Şcoli Doctorale în domeniile: Drept, Medicină, Medicină Dentară. Între atuu-urile
Universităţii Titu Maiorescu se află: o viziune managerială a educaţiei şi cercetării ancorată în
actualitatea europeană şi internaţională a învăţământului superior, un leadership modern şi
performant, un corp profesoral de elită, în structura căruia intră academicieni, profesori şi
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cercetători ştiinţifici de prestigiu, o bază materială care cuprinde clădiri, dotări şi logistică la
cele mai înalte standarde europene, condiţii de studiu şi de cercetare dintre cele mai bune.
Acestora li se adaugă celelalte coordonate şi dimensiuni ale activităţii sale, puse în operă în
cadrul institutelor, direcţiilor, departamentelor şi centrelor de specialitate, între care trebuie
menţionate: Institutul de Studii, Cercetare, Dezvoltare şi Inovare, Institutul de Cercetări
Ştiinţifice Medicale „Nicolae Cajal”, conferinţele internaţionale şi celelalte manifestări
ştiinţifice de anvergură, Direcţia Relaţii Internaţionale, procesul de internaţionalizare a
studiilor, proiectele europene, Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic,
Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră, organizarea Anului Pregătitor de Limba Română
pentru Cetăţenii străini care doresc să urmeze studii universitare în România. Universitatea
Titu Maiorescu este membru al European University Association şi al International
Association of Universities. O prioritate a activităţii Universităţii o reprezintă francofonia, în
spiritul şi în continuarea tradiţiei civilizaţiei, culturii şi educaţiei academice româneşti. Din
anul 2014, Universitatea Titu Maiorescu este membru al Agence Universitaire de la
Francophonie (AUF). În acest cadru, o menţiune specială merită Proiectul academic
„Enciclopedia Juridică Română”, iniţiat de Universitatea Titu Maiorescu şi desfăşurat în
colaborare cu Academia Română, prin Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei
Rădulescu”, şi cu alte universităţi, instituţii şi institute de cercetare. În perspectiva apropiată
a împlinirii unui centenar de la trecerea în eternitate a lui Titu Maiorescu, patronul spiritual
al Universităţii, instituţia pregăteşte o Sesiune Ştiinţifică de anvergură internaţională
dedicată personalităţii fondatorului civilizaţiei româneşti moderne, care va avea loc în luna
iunie 2017 şi care se anunţă, prin participare şi nivel de abordare, un eveniment de elită al
mediului academic românesc. În continuare, pentru celebrarea împlinirii unui secol de la
Marea Unire, la 1 decembrie 2018, Universitatea proiectează un amplu program de activităţi
academice şi ştiinţifice pentru întregul an viitor. Toate acestea fac din Universitatea Titu
Maiorescu o universitate a calităţii, excelenţei şi performanţei în educaţia academică şi
cercetarea ştiinţifică în Uniunea Europeană şi dincolo de frontierele acesteia. O certificare
oficială a acestui statut a venit recent de la Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în
Învăţământul Superior (ARACIS), care, în urma evaluării instituţionale periodice, a acordat
Universităţii Titu Maiorescu din Bucureşti cel mai înalt calificativ al calităţii academice:
„grad de încredere ridicat” (obţinut de Universitate şi la evaluarea din 2012).
Cu prilejul împlinirii a 27 de ani de existenţă de către Universitatea Titu Maiorescu, Rectorul
Universităţii, prof. univ. dr. Smaranda Angheni, a declarat: „Împlinirea a 27 de ani de
existenţă de către Universitatea noastră constituie, în mod evident, un prilej de bucurie. Dar
este o bucurie lucidă, care priveşte în urmă, la lungul şi dificilul drum pe care l-am parcurs, şi,
mai ales, înainte, la obiectivele şi standardele pe care ni le-am fixat. Vrem să fim demni, în
continuare, de numele Titu Maiorescu, de calificativul obţinut recent de la ARACIS, de
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idealurile şi ţintele pe care ni le-am fixat prin misiune şi programul managerial. A fi între cei
mai buni, a fi o universitate a calităţii şi performanţei, atribute actuale ale Universităţii Titu
Maiorescu, reprezintă o provocare continuă, care solicită solidaritate, efort comun,
competenţă şi eficienţă. Privim cu responsabilitate la ceea ce urmează, la misiunea, şi dificilă,
dar şi frumoasă, de a păstra ceea am realizat, în aceste decenii, de a menţine un statut
academic de prim rang şi, în acelaşi timp, de a dezvolta Universitatea în spirit european.” În
acelaşi cadru, Preşedintele Universităţii Titu Maiorescu, prof. univ. dr. Iosif Urs, a afirmat:
„Este o conjuncţie fericită faptul că ziua Universităţii Titu Maiorescu este 23 aprilie, ziua
Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă. Iată că Universitatea noastră are
doi patroni: în coordonată educaţională şi culturală, Titu Maiorescu şi, în dimensiune
spirituală, pe Sfântul Gheorghe. Universitatea noastră luptă, şi ea, cu mijloacele specifice ale
educaţiei şi cercetării, împotriva a tot ce ţine în loc progresul României şi-i împiedică drumul
ascendent spre statutul pe care îl merită: de putere a Europei, cu un imens potenţial uman şi
material. Am convingerea că educaţia academică şi cercetarea ştiinţifică au un rol
determinant în progresul ţării noastre. Prin învăţământ superior şi cercetare de înaltă
calitate, ne putem realiza potenţialul pe care îl avem ca naţiune în Uniunea Europeană. Din
această perspectivă privesc misiunea şi activitatea Universităţii Titu Maiorescu şi îmi desfăşor
acţiunea managerială. Ca să rămânem în paradigma Sfântului Gheorghe, patronul spiritual
al Zilei Universităţii, faptul de a dezvolta educaţie de calitate şi cercetare de vârf, de a fi o
universitate a calităţii şi excelenţei reprezintă, fără îndoială, o Biruinţă. O Biruinţă a
Educaţiei, a inteligenţei şi creativităţii, o biruinţă morală şi spirituală a valorilor omului într-o
Europă care luptă pentru propria identitate şi pentru propriul viitor, într-o lume remodelată
de procese şi tendinţe contradictorii. Avem, ca Universitate, o misiune importantă şi dificilă.
Prin împlinirea ei, Universitatea Titu Maiorescu îşi împlineşte menirea şi vocaţia, sub semnul
înalt al celor doi patroni spirituali ai săi.”
Senatul Universităţii Titu Maiorescu
Consiliul de Administraţie al Universităţii Titu Maiorescu
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