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Bucureşti, 18.11.2016 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 
Conferinţa Internaţională  

“Educaţie şi Creativitate pentru o Societate bazată pe Cunoaştere”, ediţia a X-a 

 

Excelenţa în cercetarea ştiinţifică –  

o prioritate pentru Universitatea Titu Maiorescu 

 
În perioada 17-18 noiembrie 2016, la Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti, a 

avut loc Conferinţa Internaţională “Educaţie şi Creativitate pentru o Societate bazată pe 

Cunoaştere”, ediţia a X-a. Conferinţa s-a impus, în cei zece ani de existenţă până în prezent, 

ca o manifestare ştiinţifică de elită în spaţiul academic românesc şi internaţional, prin calitatea 

lucrărilor prezentate şi prin participare. Ediţia 2016 a marcat un jubileu academic, odată cu 

împlinirea unui deceniu de existenţă a Conferinţei, care promovează Educaţia şi Creativitatea 

ca piloni ai Cunoaşterii şi ai dezvoltării. Evenimentul, desfăşurat în Aula Magna şi în 

amfiteatrele Universităţii, a întrunit o largă participare, care a cuprins academicieni, 

personalităţi emblematice ale educaţiei academice şi cercetării ştiinţifice, din România şi din 

străinătate, cadre universitare, studenţi. 

În Sesiunea Plenară a Conferinţei, ai cărei amfitrioni au fost prof. univ. dr. Smaranda 

Angheni, rectorul Universităţii Titu Maiorescu, şi prof. univ. dr. Titi Paraschiv, Directorul 

Institutului de Studii, Cercetare, Dezvoltare şi Inovare al Universităţii Titu Maiorescu, au 

susţinut prelegeri personalităţi de marcă ale lumii academice: acad. Alexandru Surdu, 

vicepreşedintele Academiei Române, preşedintele Secţiei de Filosofie, Teologie, Psihologie, 

Pedagogie şi Directorul Institutului de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” 

ale Academiei Române, acad. Leon Dănăilă, Gen. (r) prof. univ. dr. Vasile Cândea, 

preşedintele de onoare al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România. Au avut, de 

asemenea, intervenţii: prof. univ. dr. Mihai Aniţei, Preşedintele Colegiului Psihologilor, prof. 

univ. dr. Fabian Fehlauer, Universitatea din Hamburg, prof. univ. dr. ing. Ionuţ Purica, 

Preşedintele Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive, Octaviana Marincaş, 

Consilierul Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, prof. 

univ. dr. Viorel Tudor Ţigănescu, prorector Academia Tehnică Militară, Oana Bănăţeanu, 

Officer Compliance Siemens München, Viki Teodora Mănăilă, Director General Transsped 

România.  

Conferinţa a fost structurată în nouă secţiuni: Drept, Ştiinţe Economice, Informatică, 

Psihologie, Interfaţa Creier-Computer. Măsurări în Domeniul Tehnic şi Social, Medicină, 

Medicină Dentară, Farmacie, Ştiinţe Sociale, Politice şi Umaniste, care acoperă specializările 

Universităţii Titu Maiorescu. În cadrul sesiunilor paralele, au fost comunicate rezultatele 

cercetării ştiinţifice întreprinse pe fiecare domeniu de studiu, dar şi în abordări inter şi 

transdisciplinare de către cadre didactice universitare şi cercetători din universităţi româneşti 

şi străine. Demne de reliefat, pe lângă numărul impresionant de lucrări participante, au fost 
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calitatea şi originalitatea comunicărilor ştiinţifice, contribuţii substanţiale în fiecare arie 

ştiinţifică abordată. Cea de-a doua zi a Conferinţei a cuprins următoarele workshop-uri: 

“Technical systems in psychophysiology” (Psihologie), “Excellence in research and society” 

(Interfaţa Creier-Computer. Măsurări în Domeniul Tehnic şi Social), “4 SEE – Romania – 

Norway” (Institutul de Cercetări Medicale „Nicolae Cajal” al Universităţii Titu Maiorescu, 

director prof. univ. dr. Irinel Popescu), “The advantages of using a dental operating 

microscope in daily practice”, “Innovative dental products with multiple applications” 

(Medicină Dentară). (Alte detalii despre program, pot fi accesate pe site-ul Conferinţei: 

http://www.utm.ro/conferinta/index.htm) 

Prin ţinuta manifestării, prin participarea de prestigiu, prin calitatea lucrărilor 

ştiinţifice, Conferinţa Internaţională “Educaţie şi Creativitate pentru o Societate bazată 

pe Cunoaştere”, ediţia a X-a, a fost un eveniment al învăţământului superior şi al cercetării 

ştiinţifice. Cu privire la Conferinţă, prof. univ. dr. Smaranda Angheni, Rectorul 

Universităţii Titu Maiorescu, a declarat: „Rezultatele cercetării ştiinţifice reprezintă 

indicele cele mai relevant al calităţii şi al competitivităţii unei universităţi. Judecând după 

nivelul Conferinţei internaţionale, după calitatea cercetării ştiinţifice, obiectivată în 

rezultatele comunicate în lucrări, Universitatea noastră confirmă două elemente 

fundamentale ale identităţii sale instituţionale: gradul de încredere ridicat, acordat de 

Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior, şi statutul de 

universitate de cercetare avansată şi educaţie. Obiectivele noastre fundamentale la nivel 

managerial sunt păstrarea acestor definiţii instituţionale şi dezvoltarea Universităţii Titu 

Maiorescu în spaţiul european al Cunoaşterii.” În acelaşi cadru academic, prof. univ. dr. 

Iosif Urs, preşedintele Universităţii Titu Maiorescu, a afirmat: „La prima ediţie, în 2007, 

când lansam Conferinţa Internaţională Educaţie şi Creativitate pentru o Societate bazată pe 

Cunoaştere, aspiram să dezvoltăm o manifestare de prestigiu a învăţământului universitar, 

sub auspiciile educaţiei şi creativităţii. Sunt două concepte-cheie, care mă preocupă şi pe 

seama cărora pun dezvoltarea învăţământului superior şi a cercetării ştiinţifice. Acum, la 

ediţia a X-a, putem spune că aspiraţia noastră a devenit realitate, lucru confirmat de 

academicieni, de cercetători şi profesori de reputaţie internaţională. Argumentul ultim în 

definirea şi afirmarea instituţională îl constituie rezultatele cercetării. Să nu uităm că 

procesul de învăţământ însuşi este fundamentat pe cercetarea ştiinţifică. De aceea, alături de 

calitatea şi competitivitatea educaţiei academice, prioritatea noastră ca Universitate rămâne 

dezvoltarea excelenţei în domeniul cercetării ştiinţifice.” 
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