
 
 

 
 

1 

București, 22 aprilie 2016 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 
 

 

LA 26 DE ANI DE EXISTENȚĂ,  

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU ÎȘI REAFIRMĂ CREDINȚA 

CĂ EDUCAȚIA ȘI INTELIGENȚA REPREZINTĂ  

CALEA DE RECONSTRUCȚIE A ROMÂNIEI  

ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 

 
 

 

Pe 23 Aprilie 2016, de Sfântul Gheorghe, purtătorul de biruință, Universitatea Titu 

Maiorescu din București împlinește 26 de ani de existență. Evenimentul constituie, 

pentru întreaga comunitate academică maioresciană, un prilej de bucurie și de 

sărbătoare la celebrarea uneia dintre universitățile emblematice ale României, dar și un 

moment de reflecție critică privitor la statutul și prioritățile Universității în prezent și în 

viitor.  

 

Înființată în 1990, acreditată prin Legea nr. 239 din 23 aprilie 2002, Universitatea Titu 

Maiorescu din București are în structura sa: 10 facultăți, 20 de programe de studii 

universitare la forma de învățământ cu frecvență, dintre care 12 programe acreditate 

și opt programe autorizate provizoriu,  cinci programe de studii universitare de licență 

la forma de învățământ la distanță, acreditate, 26 de programe de studii de master la 

forma de învățământ cu frecvență, acreditate, trei școli doctorale, în 

domeniile drept, medicină și medicină dentară. Universitatea cuprinde, de asemenea,  

două institute de cercetare: Institutul de Studii, Cercetare, Dezvoltare, Inovare și 

Institutul de Cercetări Medicale „Acad. N. Cajal”, Centrul de Consultanță Psihologică și 

Orientare în Carieră, Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic și alte 

structuri de educație și cercetare academică ori componente conexe. Universitate 

europeană prin vocație, Universitatea Titu Maiorescu acordă o importanță majoră 

deschiderii internaționale în educația academică și cercetarea științifică. De aceea, 

internaționalizarea studiilor, mobilitățile academice, parteneriatele și colaborările cu 

universități din Uniunea Europeană și din spațiul extra-comunitar, evenimentele 

științifice internaționale se înscriu în această dimensiune prioritară la nivel instituțional. 
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În acest context, din 2014, Universitatea Titu Maiorescu este membru al Agence 

Universitaire de la Francophonie. 

 

Structura comprehensivă, care reunește programe fundamentale, dar și specializări noi, 

calitatea studiilor, complexitatea activității de cercetare științifică, rezultatele obținute 

de către studenți, succesul absolvenților pe piața forței de muncă sunt elemente 

definitorii ale unei universități moderne, spațiu al inteligenței, al creativității și 

inovării, un laborator al cunoașterii de elită în Europa Cunoașterii. Calificativul 

„grad de încredere ridicat”, acordat de către ARACIS, certifică valoarea și calitatea 

instituționale ale Universității Titu Maiorescu. Toate aceste date califică Universitatea 

Titu Maiorescu ca pe una dintre cele mai bune universități din învățământul 

românesc și, în același timp, ca pe o universitate europeană.  

 

Jubileul academic de peste un sfert de secol formează, de asemenea, un cadru al 

reflecției lucide la misiunea Universității Titu Maiorescu în sistemul învățământului 

românesc și în Spațiul European al Cunoașterii. Devenită un brand al învățământului 

superior românesc, considerată cea mai bună universitate particulară din 

România, Universitatea Titu Maiorescu se află în fața unor noi provocări determinate de 

procesele din spațiul învățământului și din mediul socio-economic, în cadrul larg al 

evoluțiilor pe plan european și global. Universitatea înțelege că numai prin dezvoltarea, 

în continuare, a calității și excelenței în educație și cercetare, prin programe de 

studii performante, prin receptivitatea la nevoile societale, prin dinamism și 

competitivitate, prin strategii inovative de dezvoltare și printr-un management 

performant poate rămâne în primul eșalon al învățământului superior românesc. De 

aceea, toate aceste elemente de viziune și misiune instituțională sunt asumate ca 

priorități de către leadership-ul Universității și de către întreaga comunitate 

maioresciană. După 26 de ani de creștere continuă, Universitatea aflată sub auspiciile 

spirituale ale lui Titu Maiorescu, părintele culturii și civilizației românești moderne, are 

drept prioritate dezvoltarea sa ca universitate de cercetare avansată și educație, ca 

instituție academică a calității, excelenței și performanței.  

 

În cadrul misiunii sale de a produce și transfera cunoaștere, Universitatea Titu 

Maiorescu este profund conștientă de rolul său social. Societatea românească are 

nevoie acută de educație de calitate, pentru generațiile de tineri actuale și viitoare. 

Educația este suportul dezvoltării pe plan personal și social, cel mai complex și mai 

temeinic mod de edificare a societății și a țării în datele europene ale eficienței, 

competitivității și prosperității. În același timp, mediul socio-economic, piața forței de 

muncă se confruntă cu necesitatea profesionalizării și specializării la cel mai înalt 

nivel de competență a resurselor umane. Prin oferta sa de studii, prin programele, 

proiectele și întreaga sa activitate, Universitatea Titu Maiorescu vine în întâmpinarea 
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tinerilor angrenați în procesul educațional, a angajatorilor, a societății în ansamblul său, 

punându-le la dispoziție un spațiu al educației de elită, al formării și specializării 

într-o arie largă de domenii.   

 

Pe fondul politicilor și programelor desfășurate, prin Strategia Europa 2020, se 

configurează, din ce în ce mai mult, Europa Cunoașterii, construită prin aportul 

învățământului superior, al cercetării științifice și al inovării. În acest cadru european, 

Universitatea Titu Maiorescu afirmă cu tărie și asumă un adevăr pe care îl consideră 

fundamental: educația, cercetarea, inovarea și cunoașterea reprezintă modul de 

reconstrucție a României și suportul dezvoltării acesteia în Uniunea Europeană și 

în lume. În spiritul și direcția acestui adevăr, Universitatea își concepe dezvoltarea în 

următorul interval de timp.   

 

„Statutul actual al Universității Titu Maiorescu este rezultatul unui efort continuu, al 

unei întregi comunități academice, de-a lungul a peste un sfert de veac. Este foarte dificil 

să construiești, din fundații, o universitate, o instituție academică demnă, cu adevărat, de 

acest nume, care  să realizeze educație de calitate, cercetare științifică performantă, să 

constituie un cadru al ideilor, al inteligenței, creativității și inovării. Evoluția și realitatea 

Universității noastre demonstrează că este greu, dar nu este imposibil. Pentru a atinge 

un atare nivel european, în acest proces de edificare continuă, trebuie angrenate 

inteligență, valoare, calitate, dedicație, sacrificiu, corectitudine, loialitate, bună-credință. 

Universitatea noastră este ceea ce este astăzi – o universitate modernă, cu un mare 

potențial academic, o instituție de învățământ superior apreciată din ce în ce mai 

mult în ţară şi peste hotare – prin implicarea și concursul tuturor acestor factori. Ne 

propunem să dezvoltăm Universitatea Titu Maiorescu ca pe o instituție a excelenței 

în educație și cercetare, pentru a ne menține și chiar a depăși statutul actual în cadrul 

învățământului românesc și a ne impune în spațiul învățământului superior și al 

cercetării din Europa ca una dintre cele mai bune universități.”, a declarat, în acest 

cadru, prof. univ. dr. Smaranda Angheni, rectorul Universității Titu Maiorescu.  

 

„În viziunea noastră, educaţia are un rol fundamental în edificarea unei societăţi 

moderne, armonioase, competitive şi prospere. România îşi poate depăşi actuala 

condiţie, care nu e deloc una strălucită în interior şi în exterior, poate progresa şi deveni 

o ţară cu adevărat europeană prin educaţie, instrucţie şi cercetare, prin ştiinţă, 

cultură şi cunoaştere. Avem nevoie, la nivelul indivizilor, de competenţă, calificare şi 

profesionalism pentru a forma resurse umane competitive. La fel de important, avem 

nevoie de morală, responsabilitate, corectitudine, cinste, loialitate, solidaritate, de 

întregul set de valori etice şi spirituale care trebuie să ne definească, pe fiecare dintre 

noi, ca oameni şi ca naţiune europeană. Toate acestea se formează prin educaţie. Prin 

educaţie de calitate, prin formare de specialitate, prin cercetare ştiinţifică de înalt nivel, 
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prin inovaţie şi creativitate, prin inteligenţă şi conştiinţă. Salvarea noastră ca naţiune 

vine prin educaţie. Misiunea Universităţii Titu Maiorescu rămâne aceea de a fi un 

spaţiu de elită al educaţiei şi al cercetării ştiinţifice desfăşurate în termeni de 

calitate şi excelenţă academică.”, a afirmat, cu acelaşi prilej, prof. univ. dr. Iosif Urs, 

preşedintele Universităţii Titu Maiorescu. 

 

 

Biroul de Comunicare al Universităţii Titu Maiorescu 

 

(Prof. univ. dr. Sorin IVAN, sorin.ivan@prof.utm.ro) 
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