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UNIVERSITARIA

Construieºte-þi practic profesia juridicã din facultate!
 Procesul Simulat nr. 3, organizat de Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã Constanþa în Parteneriat cu Baroul Constanþa
În cadrul proiectul cofinanþat din Fondul Social European, prin
Programul Operaþional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007  2013, Construieºte-þi practic profesia juridicã din
facultate! implementat de Universitatea Spiru Haret, prin
intermediul Facultãþii de Drept ºi Administraþie Publicã, Constanþa,
în parteneriat cu Baroul Constanþa, în data de 20 decembrie 2014,
în Sala de Judecatã Simulatã (str. Unirii nr. 32-34, etaj 2, S. 209-210),
s-au desfãºurat douã evenimente:

Raport narativ
Studentã: Alexandra Maria Ganea, Braºov, anul III, Universitatea Spiru
Haret, Facultatea de Management Braºov.
Am beneficiat de bursa ERASMUS+ în Novo Mesto, Slovenia, în
semestrul întâi, anul III. Universitatea - gazdã: Faculty of
Organizational Studies Novo Mesto.
Specializarea: Management.
Perioada de studii - 5 luni.

 Proces literar Ursul pãcãlit de Vulpe

Un proces literar Ursul pãcãlit de Vulpe, inspirat din povestea
cu acelaºi nume scrisã de Ion Creangã, pregãtit ºi pus în scenã de
elevii clasei a 4-a C a colii Gimnazeale nr. 43 Ferdinand, sub
îndrumarea înv. Dorina Bîrliga ºi Fãnica Panait. Din partea ºcolii
au participat ºi doamnele Director profesor Corina Custurea ºi
Director adjunct profesor Carmen Gabriela Georgescu.
În cãutarea de noi modalitãþi de desfãºurare a orelor de lecturã,
pentru creºterea receptivitãþii elevilor faþã de tematica dezvoltatã,
am folosit procesul ca un mijloc de abordare a operelor literare,
epice în special, ne spune institutor Tudoranca Bîrligã. Procesul
literar cultivã interesul elevilor pentru lecturã, sporind considerabil
aportul motivaþional prin ºansa pe care le-o oferã elevilor de a
deveni judecãtorii personajelor cãrþii recomandate spre lecturã.
Doamna institor subliniazã ºi principalul avantaj al acestei metode,
cel de a fi un antidot al lecturii superficiale, antrenându-i pe elevi
la o lecturã mai atentã, stimulându-le creativitatea ºi cultivându-le curiozitatea caracteristicã vârstei. Cunoºtinþele dobândite în
acest fel sunt mai temeinice ºi mai durabile, personajele lecturii
devenind fiinþe apropiate de care elevii se leagã prin simpatie sau
antipatie, admiraþie sau dispreþ. Învãþãtor Fãnica Panait, cel
de-al doilea cadru didactic care a pregãtit procesul ne-a mãrturisit
cã munca de pregãtire influenþeazã în bine relaþia dascãl  elev,
generând o atmosferã de colaborare care permite o mai bunã
cunoaºtere ºi o mai justã apreciere a elevului de cãtre învãþãtor.

Acest proces literar a avut un pronunþat caracter formativ, elevii
dovedindu-ºi competenþele de analizã criticã a unor fapte sãvârºite
de animale personificate. Ei au luat decizii juste, au învãþat sã se
exprime corect, ºi-au îmbogãþit mijloacele de expresie cu termeni
juridici, ºi-au manifestat originalitatea în exprimarea opiniilor ºi
au dovedit receptivitate faþã de interlocutori.

 Proces simulat

Un proces simulat organizat în cadrul proiectului POSDRU/
161/ 2.1/ G/ 132586, Construieºte-þi practic profesia juridicã din
facultate!, prilejuit de finalizarea stagiului de practicã a celei
de-a treia grupe de studenþi, coordonatã de: tutore, avocat Izabela
Claudia Bucur ºi, cadru didactic supervizor, lect. univ. drd. av.
Ana-Maria Bejan. Speþa a fost aleasã din ramura dreptului privat,
disciplina drept civil, iar problemele pe care participanþii la cel
de-al treilea proces simulat le-au avut de rezolvat au fost:
1. Ce va decide Instanþa de judecatã cu referire la excepþia invocatã?
2. Care va fi soluþia pronunþatã de instanþã pe fondul cauzei?
În fapt, pãrþile: VAIDA FLORENÞA ºi VAIDA LAURENÞIU
s-au cãsãtorit în data de 14.09.1985 în Constanþa, unde au ºi locuit
pe toatã durata cãsniciei, având împreunã doi copii minori: VAIDA
TEODORA ANASTASIA ºi VAIDA LIDIA RENATA. Reclamanta
face parte dintr-o familie de aromâni de prestigiu din zona
Dobrogei, iar tradiþia cere ca, în familie, femeia sã-ºi dedice toatã
viaþa soþului ºi copiilor, prin renunþarea la orice pretenþii de naturã
personalã sau accesiune profesionalã. Din acest motiv, aceasta este
casnicã, deºi a absolvit o facultate ºi este foarte deºteaptã. Pârâtul
este un preot paroh foarte iubit ºi respectat de enoriaºi ºi, totodatã,
profesor universitar doctor ocupând funcþia de decan al Facultãþii
de Teologie, cu o recunoaºtere naþionalã ºi internaþionalã. Dupã
înregistrarea prezentei acþiuni de divorþ, i s-a retras dreptul de a
mai conduce Parohia, având în prezent doar o funcþie
administrativã, salariul fiindu-i diminuat corespunzãtor, pânã la
finalizarea procesului. Dacã acþiunea reclamantei va fi admisã ºi
divorþul va fi pronunþat din vina acestuia, el riscã catherisirea,
ceea ce ar însemna pierderea funcþiei de paroh, pentru care ºi-a
dedicat întreaga sa viaþã. Dupã o cãsnicie frumoasã, care a durat
20 de ani, datoritã suspiciunilor de infidelitate, geloziei ºi lipsei
de comunicare, între cei doi au apãrut stãri tensionate, care fac
imposibilã continuarea convieþuirii.
Participanþii în procesul simulat:
Reclamantã: Florentina Iuliana Babiþã
Pârât: Laurenþiu Vaida
Martori: Florin Agape; Iulia Alexoiu; Jeni-Manuela Chiujdea
Harabalã; Miticã Dochie;
Rodica Dragan Ciuvicã; Elena Puºcaºu
Avocati: Mihaela Fraþilã ªerban; Daniela Manea Marcu
Grefier: Petre Altoonche Alina-Constantina
Comisia de concurs: Gabriel Cornel Grigore, decanul Baroului
Constanþa, avocat, lector univ. dr., partener proiect; Mihnea
Claudiu Drumea, conf. univ. dr., decanul Facultãþii de Drept ºi
Administraþie Publicã Constanþa, asistent manager proiect; Viorica
Costea-Grigorescu, judecãtor, expert magistrat; Georgiana Covrig,
asist. univ. drd. avocat, responsabil Procese simulate; Mihaela
Cristina Mocanu, lector univ. dr., vicepreºedinte instanþã, judecãtor
Tribunalul Constanþa; Teodor Viorel Gheorghe, vicepreºedinte
Instanþã, Tribunalul Constanþa; Ciprian Coadã, judecãtor, Curtea
de Apel Constanþa
Evenimentul s-a bucurat de prezenþa cadrelor didactice din
Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã Constanþa, studenþii
din anii I-IV, masteranzi ºi reprezentanþi ai Baroului Constanþa ºi
a fost reflectat în mass-media prin douã reportaje.
Responsabil comunicare ºi relaþii cu publicul,

Conf. univ. dr. Claudiu CHIRU

Manager proiect, Onorina BOTEZAT

EURAS
ªcoala de varã

Delightful
Istanbul 2015
Universitatea Aydin din Istanbul, Turcia, organizeazã ªcoala de varã
Delightful Istanbul 2015/Încântãtorul Istanbul 2015
Durata ºcolii de varã este de douã sãptãmâni, iar costul, 590 de dolari,
cuprinde taxa de ºcolarizare, cazarea pe perioada ºcolii ºi excursii speciale.
Cursurile se desfãºoarã în limba englezã, iar cei interesaþi au posibilitatea
de a alege între opt module:  Globalizarea ºi pieþele emergente  Leadership
ºi culturã  Pregãtire aplicatã în domeniul fructelor ºi produselor conservate
 Modelarea ºi controlul roboþilor  Introducere în design ºi creaþie Web
 Marketingul în sectorul de sãnãtate  Genetica. A lucra cu ADN-ul
 Explorarea artei turceºti prin muzee
Termenul de înscriere este 15 iulie 2015. Aplicaþiile trimise pânã pe data
de 15 mai 2015 beneficiazã de o reducere de 50 de dolari.
Formularul de înscriere îl gãsiþi la: http://www.aydin.edu.tr/summer_school/
Delightful-Istanbul-2015-Application-Form.pdf

ARHITEXT
cautã voluntar!
Revista Arhitext îºi extinde echipa cu un voluntar.
Responsabilitãþi:  actualizare site ºi blog;
 actualizare cont de social media;  organizare arhivã
digitalã;  realizare de machete utilizând Photoshop/
Illustrator;  program flexibil 2h/zi sau 10h/sãptãmânã
Cerinþe:  limba englezã, nivel avansat;
 experienþã în utilizarea programelor Photoshop/
Illustrator;  seriozitate
Avantaje:  experienþã de lucru într-un mediu dinamic
ºi creativ;  posibilitate de implicare în proiectele
Arhitext;  acces la arhiva ºi biblioteca Arhitext;
 Adeverinþã de practicã/contract de voluntariat.
Activitatea de voluntariat se va desfãºura pe baza
unui contract de voluntariat. În funcþie de rezultate
ºi implicare se vor elibera ºi scrisori de recomandare.
Perioada minimã de voluntariat este de 3 luni.
Arhitext aºteaptã, pânã pe 31 ianuarie, cv-ul celor
interesaþi (maximum 2 pg) împreunã cu o scurtã
motivaþie prin care sã arate entuziasmul de a face
parte din echipa Arhitext la adresa
arhitext_redactie@b.astral.ro.

În data de 29 septembrie am ajuns în Slovenia în oraºul Novo
Mesto. Am gãsit secretariatul facultãþii foarte repede ºi niºte oameni
foarte primitori. Secretara facultãþii m-a ajutat sã ajung la cãminul
facultãþii, unde am fost cazatã în niºte condiþii foarte bune.
În zona în care se aflã acest cãmin studenþesc existã un întreg
complex de cãmine, care sunt, atât pentru elevi de liceu, cât ºi
pentru studenþi, dar si cantinã, ceea ce este foarte bine pentru
cã eºti aproape de aceasta.
În data de 1 octombrie a fost deschiderea de an universitar,
iar pentru studenþii Erasmus, adicã eu ºi încã un coleg din
Croaþia, s-a þinut un discurs foarte prietenos, atât din partea
decanului, cât ºi a prodecanei, amândoi niºte oameni minunaþi.
În aceeaºi searã a avut loc o petrecere studenþeascã la care au
participat mulþi profesori ºi studenþi. La aceastã reuniune am
fost invitaþi ºi noi ºi am întâlnit ºi tutorele, un om la care se
poate apela pentru diverse probleme de organizare sau orice
este necesar studentului venit în aceasta þarã.
Limba englezã este, într-adevãr, singura care te poate ajuta
peste tot în acest oraº, atât la facultate, cât ºi la cumpãrãturi sau
într-un mijloc de transport sau în orice altã ipostazã în care ai
avea nevoie de vreo informaþie. În cãmin poþi întâlni studenþi
din multe zone din lume, de la spanioli, croaþi, germani pânã la
sloveni, dar toþi ne înþelegem în limba englezã. Internetul nu e
o problemã, indiferent de vreme, eu pot vorbi cu profesorii mei
din România ºi cu familia mea.
Faculty of Organizational Studies Novo Mesto are un program
foarte bine dezvoltat pentru limbi strãine, printre care ºi limba
englezã. Comunic cu profesorii în limba englezã. Orele se
bazeazã mai mult pe discuþii profesor-elev, aplicaþii, practicã,
implicarea activã a studentului în procesul de învãþare, folosirea
de materiale în format electronic: ppt ºi pdf. Cursurile sunt puse
la dispoziþia studenþilor, avem acces atât biblioteca facultãþii
cât ºi a oraºului. Examenele se bazeazã fie pe prezentãri ºi
proiecte, fie pe examen oral sau scris.
Ceea ce m-a bucurat enorm este faptul cã facultatea se aflã
foarte aproape de cãmin, dar, totodatã, ºi de câteva locuri pentru
cumpãrãturi. Studenþii din cãmin sunt de treabã ºi dacã ai nevoie
de ceva nu trebuie sã eziþi sau sã îþi faci griji cã nu gãseºti.
Mâncarea este asemãnãtoare cu aceea din România. Preþurile
nu sunt diferite cu mult faþã de acasã, iar produsele sunt
asemãnãtoare. Vremea aici nu e prea diferitã de cea de acasã,
poate cu un grad sau douã mai ridicatã. Acest orãºel este
traversat ºi de un râu, Krka, pe care chiar ºi în luna decembrie
poþi vedea raþe sãlbatice ºi lebede. În Novo Mesto nu ai cum sã
te plictiseºti, oraºul te fascineazã chiar ºi la o simplã plimbare
pe strãzile sale. Îþi oferã posibilitãþi de petrecere a timpului liber,
activitãþi în aer liber ºi pur ºi simplu te antreneazã în viaþa de zi
cu zi. Novo Mesto este un oraº interesant, cu oameni deschiºi,
prietenoºi ºi calmi.
Aceasta este pentru mine o experienþã extraordinarã: sã vãd
altã þarã, alt oraº, cu multe lucruri pe care le apreciez.

Webinarii
pentru proiectele de tineret
- termenul limitã: 4 februarie

În zilele 29 ºi 30 ianuarie vor fi organizate o serie de trei
webinarii (evenimente online la care puteþi participa de acasã
sau de oriunde doriþi cu condiþia sã vã înscrieþi online ºi sã instalaþi
un program (dureazã maximum un minut) pe calculatorul, tableta
sau mobilul dumneavoastrã (dacã este un smartphone). Webinarii
susþinute de reprezentanþii departamentului de parteneriate
strategice/dialog structurat (domeniul tineret) din cadrul
ANPCDEFP, în care vor fi prezentate informaþii utile pentru cei
care vor sã candideze la termenul de 4 februarie pentru proiecte
de dialog structurat pentru tineret. În timpul webinarului
participanþii vor putea pune întrebãri în scris.
Cele trei evenimente sunt programate dupã cum urmeazã (mai
multe informaþii ºi link-ul pentru înscriere pentru fiecare
eveniment sunt disponibile la adresele înscrise dupã titlul
evenimentului):
joi, 29 ianuarie, începând cu ora 14.30 - Webinar pentru proiecte
de dialog structurat Erasmus+ pentru tineret - runda 4 februarie
http://www.erasmusplus.ro/evenimente-det/vrs/IDev/61
joi, 29 ianuarie, începând cu ora 16.00 - Webinar pentru
parteneriate strategice Erasmus+ pentru tineret - runda 4 februarie
http://www.erasmusplus.ro/evenimente-det/vrs/IDev/60
vineri, 30 ianuarie, începând cu ora 11.00 - Webinar pentru
proiecte de mobilitate Erasmus+ pentru tineret - runda 4 februarie
http://www.erasmusplus.ro/evenimente-det/vrs/IDev/59
Webinariile vor dura cel mult 90 de minute. La webinar pot
participa maximum 100 de persoane, în regim de primul venit
primul servit. (erasmusplus.ro)





