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Dragi absolvenţi ai Universităţii Titu Maiorescu, 
 

Au trecut 25 de ani de la înfiinţarea Universităţii Titu Maiorescu. E mult, e 
puţin, depinde de cine judecă şi în baza căror criterii. Din punctul de vedere al 
istoriei universităţii europene este, fără îndoială, foarte puţin. În istoria 
învăţământului superior românesc, cu cele mai vechi universităţi ale sale, este, 
iarăşi, puţin. Dar, în contextul istoriei zbuciumate de un sfert de secol, care 
înseamnă renaşterea democratică a României, nu e deloc puţin. Universitatea 
Titu Maiorescu are vârsta noii democraţii româneşti, edificată pe ruinele 
trecutului şi, totodată, pe lumina răsărită în decembrie 1989 spre un nou viitor. 

Aspiraţiile de atunci vin de departe, din istorie, având vârsta naţiunii române 
şi a civilizaţiei româneşti, care a înfruntat urgiile şi stihiile timpului. Universitatea 
noastră s-a născut din cristalizarea acelor idei şi aspiraţii într-un timp în sfârşit 
prielnic aşteptării unei ţări întregi, de renaştere a naţiunii noastre. De aceea, 
Universitatea Titu Maiorescu, o universitate născută odată cu România nouă şi cu 
democraţia românească la răscrucea istoriei, a secolelor şi a mileniilor, este, în 
acelaşi timp, o universitate tânără, dar şi „bătrână”. Tânără, pentru că un pătrar 
de veac faţă de istoria aproape milenară a Universităţii din Bologna reprezintă o 
clipă faţă de o eternitate. „Bătrână”, întrucât poartă cu sine marca înţelepciunii şi 
a unităţii prin valoare – pentru că Universitatea îşi trage sevele spirituale din 
izvoarele României moderne, din cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea, şi 
chiar de mult mai departe, adânc în istorie, din spiritualitatea şi civilizaţia 
românească. 

Din ele s-a născut şi Titu Maiorescu, figură cu adevărat providenţială, cel care 
a pus bazele României moderne, unul dintre marii întemeietori, cu care a început 
noua istorie a României în secolul emancipării şi afirmării naţiunilor. Aşa cum de 
personalitatea şi opera lui Maiorescu este profund legată naşterea României 
moderne, întemeierea Universităţii Titu Maiorescu se asociază cu naşterea, la un 
secol distanţă, a României democratice. Ambele evenimente stau sub semnul 
Fondatorului: Titu Maiorescu. Prin urmare, dacă un sfert de secol înseamnă mult 
sau puţin, se cuvine să îi lăsăm pe alţii să judece. Noi ştim cu certitudine un lucru: 
Universitatea Titu Maiorescu este o universitate de elită a învăţământului 
superior din zona profund stimulativă a Uniunii Europene, o instituţie de prim 
rang a Spaţiului European al Cunoaşterii. Iar acest adevăr nu poate fi de nimeni 
contestat sau subestimat.  

Cei 25 de ani înseamnă o istorie de permanente căutări, definiri şi 
reconsiderări, un timp al evoluţiei în care identitatea Universităţii Titu Maiorescu 
s-a conturat şi afirmat pe deplin. Provocarea cea mare a dat-o chiar brandul 
instituţional care a însemnat prin sine însuşi, asumarea unei imense provocări, a 
unui „legat” de mare dificultate. Punându-se sub semnul generos al curajosului şi 
gânditorului Titu Maiorescu, am devenit legatarii lui spirituali. A trebuit, astfel, să 
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fim demni de numele pe care s-a fondat Universitatea, să-l onorăm şi să-l facem 
să se reflecte luminos şi convingător, fără umbre, în oglinda identităţii noastre 
universitare. Drumul a fost greu, dar mereu ascendent, fără a fi însă lipsit de 
sinuozităţi, pe cele 25 de trepte ale devenirii de până acum. 

Am parcurs un sfert de secol împreună. Este primul sfert de secol din 
următoarele, care merg în viitor până la distanţe incomensurabile. În acest 
răstimp, am reuşit să facem din Universitatea Titu Maiorescu o instituţie a 
învăţământului superior de calitate, a educaţiei şi a cercetării de nivel european. 
Am reuşit să transformăm gradual Numele, termenul maiorescian în concepte 
relevante precum calitate şi excelenţă academică, pentru o filozofie coerentă şi 
inovativă a educaţiei, cercetării şi formării academice. Învăţământul superior 
maiorescian înseamnă astăzi calitate şi excelenţă, performanţă şi competitivitate 
în educaţia academică şi în cercetarea ştiinţifică. Maiorescianismul semnifică o 
gândire cristalizată dintr-o viziune europeană, aşa cum, prin excelenţă, european 
însuşi a fost Fondatorul, înseamnă studentul aflat în centrul educaţiei, orientarea 
teleologică spre rezultatele şi scopurile învăţământului, creativitate, inovaţie, 
competenţă şi competitivitate, înseamnă calificare şi specializare, integrare pe 
piaţa dinamică a forţei de muncă. Mai mult decât toate acestea, 
maiorescianismul semnifică învăţare continuă, pe parcursul întregii vieţi, învăţare 
de calitate ca o necesitate fundamentală a fiinţei umane, a cărei definiţie o dau 
intelectul, raţiunea şi sufletul. 

Universitatea Titu Maiorescu, o universitate care  poartă cu mândrie acest 
nume, trăieşte în mod firesc prin studenţii şi absolvenţii ei. Aproape 30.000 de 
absolvenţi s-au pregătit, calificat, specializat în amfiteatrele maioresciene şi s-au 
afirmat în mediul social şi economic, pe piaţa forţei de muncă. Mulţi dintre 
absolvenţii noştri au ocupat, de-a lungul anilor, şi ocupă şi în prezent funcţii-cheie 
în domenii importante ale statului şi societăţii. Mulţi fac performanţă în calitate 
de profesionişti de elită în domenii precum: dreptul, medicina, psihologia, 
economia ori informatica, ştiinţele socio-umane şi altele. Foarte mulţi dintre ei 
au ajuns nume mari ale administraţiei, lumii juridice, vieţii ştiinţifice şi 
academice, economiei şi societăţii româneşti. Toţi aceştia poartă cu mândrie – şi-
l merită cu prisosinţă – numele de maiorescian. Universitatea Titu Maiorescu se 
mândreşte cu absolvenţii săi, după cum şi ei se mândresc cu Universitatea Titu 
Maiorescu. 

Acum, la un sfert de secol de existenţă a Universităţii Titu 
Maiorescu, ne adresăm vouă, tuturor absolvenţilor 
maiorescieni, şi vă aducem mesajul nostru de sărbătoare şi vă 
chemăm:  
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Veniţi alături de noi, de comunitatea academică maioresciană, în ansamblul 
ei, să celebrăm Universitatea Titu Maiorescu, să ne bucurăm împreună, să 
aducem laudele binemeritate şi recunoştinţa noastră instituţiei care ne-a format! 

Veniţi în Alma Mater să gândim împreună viitorul ei şi să facem programe 
destinate întăririi rolului şi vocaţiei Universităţii Titu Maiorescu, dezvoltării 
acesteia ca universitate europeană de elită! 

Veniţi alături de noi să punem laolaltă ideile şi energiile noastre, să le 
transformăm în proiecte şi proiectele în realităţi! 

Veniţi cu încredere în Universitate să ne punem inteligenţa, creativitatea, 
inovativitatea, forţele intelectuale şi materiale în numele înălţării acestei 
construcţii academice! 

Veniţi să facem împreună din Universitatea Titu Maiorescu una dintre cele 
mai strălucite universităţi din Uniunea Europeană,  cu care să ne mândrim şi de 
care România însăşi să fie mândră! 

Veniţi în Alma Mater şi rămâneţi în Alma Mater cu sufletul şi cu mintea, cu 
toate puterile voastre! 

Şi nu uitaţi: ceva, mai puţin sau mai mult, o fărâmă sau aproape totul din ceea 
ce sunteţi astăzi se datorează şi Universităţii care v-a format cu sentimentul 
statornic al dăruirii şi care nu v-a uitat. Nu uitaţi nici voi, Universitatea care v-a 
făcut oameni, în sensul deplin al cuvântului! 

Veniţi să punem, împreună, o piatră şi încă o piatră la edificiul Universităţii 
care se înalţă pentru tinerii mileniului III, ca un lăcaş al inteligenţei, al educaţiei, 
cercetării şi inovării, al creativităţii, ştiinţei, culturii şi cunoaşterii.  

În data de 23 aprilie 2015, în Aula Magna situată în clădirea Corp M din 
Calea Văcărești, nr. 189, sector 4, București, va avea loc Adunarea Omagială  
organizată cu prilejul aniversării unui sfert de secol de la înființarea 
Universității.  

Adunările festive organizate la nivelul facultăților din cadrul Universității, 
vor avea loc după următorul program: 

Facultatea de Medicină Dentară   21.04.2015, ora 1000, Corp M, Sala M102 
Facultatea de Medicină     21.04.2015, ora 1200, Corp M, Aula Magna 
Facultatea de Informatică    21.04.2015, ora 1200, Corp M, Sala M207 
Facultatea de Farmacie     21.04.2015, ora 1300, Corp M, Sala M102 
Facultatea de Psihologie    22.04.2015, ora 1000, Corp V, Sala V001 
Facultatea de Finante-Bănci, Contabilitate și Administrarea Afacerilor (Științe Economice)   

      22.04.2015, ora 1000, Corp M, Sala M102 
Facultatea de Drept     22.04.2015, ora 1100, Corp M, Aula Magna 
Facultatea de Științe Sociale, Politice și Umaniste 22.04.2015, ora 1200, Corp M, Sala M113 
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Vă așteptăm să reveniți la Alma Mater, să o sărbătorim 
împreună și să clădim cu toții universul academic 
maiorescian! 

 

Dragi absolvenţi ai Universităţii Titu Maiorescu, fiţi şi 
rămâneţi maiorescieni, acum şi întotdeauna! 

 
Preşedintele Consiliului de Administraţie al  
Universităţii Titu Maiorescu din Bucureşti 

Prof.univ.dr. Iosif URS 
 
Rectorul Universităţii Titu Maiorescu din Bucureşti  

Prof.univ.dr. Smaranda ANGHENI 
 
Preşedintele Senatului Universităţii Titu Maiorescu din Bucureşti 

Prof.univ.dr. Dan Florin UNGUREANU  

 
Vă aşteptăm! 


