
 

 

 

Dragi studenți, 

Distinși colegi, 

 

Noul an universitar ce se deschide astăzi este unul cu o deosebită importanță pentru 
comunitatea noastră academică. Pășim cu încredere în al treizeci și unulea an de învățământ și 
avem motive să sperăm că etapa ce urmează va fi una plină de reușite, atât pentru instituția 
noastră cât și pentru absolvenții noștri. 

Îi felicit pentru alegere și le urez bun venit studenților din primul an și îi asigur încă o dată pe 
toți studenții Universității Spiru Haret că au sprijinul nostru total pentru a se transforma în 
liderii de mâine ai societății. Acest lucru este demonstrat de cei peste 330 000 de români care 
au absolvit cursurile Universității Spiru Haret, dintre care mai mult de trei sferturi profesează 
și se bucură de recunoaștere în domeniul de studiu pe care l-au urmat. 

An de an, în topurile de specialitate realizate de prestigioase organizații internaționale de 
profil, suntem cea mai bine poziționată instituţie de învăţământ superior privat din România. 

Încă din anul 2006, am implementat cu succes cea mai performantă platformă educațională 
din lume, platforma Blackboard, dezvoltată de cea mai puternică instituție mondială, în 
domeniul serviciilor și tehnologiei educaționale, cu peste 100 de milioane de utilizatori 
globali. 

Acum, universitatea noastră are acces la noi oportunități de a ne dezvolta puternic în 
domeniul tehnologiilor de vârf. Un prim exemplu este proiectul USH Digital, finanțat prin 
Planul Național de Redresare și Reziliență, prin care se vor achiziţiona 24 de sisteme digitale 
complete de ultimă generaţie ce vor sta la dispoziţia viitorilor studenţi şi masteranzi. Astfel, 
va fi creat un mediu digital integrat în care activitățile educaționale ale Universităţii Spiru 
Haret se vor desfășura în aceleaşi condiţii de tehnologie ca la cele mai prestigioase 
universităţi din lume. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Această bază tehnologică, împreună cu un corp profesoral de excepție, asigură  calitatea 
procesului educațional și o pregătire relevantă pentru momentul în care veți face pasul de la 
mediul academic la cel profesional. De asemenea, un accent important se pune pe dezvoltarea 
aptitudinilor și a experienței practice printr-o gamă largă de programe create în acest scop, 
prin intermediul structurilor conexe universității.  

Misiunea noastră, ca echipă managerială, a fost și va fi obținerea unei maxime performanțe, 
prin implementarea și perfecţionarea unor procese de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică de 
cel mai înalt nivel calitativ, bazate pe principiile eficienţei educaţionale, transparenței 
manageriale şi responsabilității financiare. 

Dragi studenți, vă urez mult succes în drumul pe care-l începeți astăzi! Sunt convins că 

printre voi se află cei care vor transforma în bine viitorul nostru, al tuturor. 

Stimaţi colegi, vă mulțumesc pentru implicarea şi dedicarea dumneavoastră în a oferi  

tinerilor o educație de calitate și un fundament teoretic ce le asigură atât reușita 

profesională cât și dezvoltarea personală. 

 

Împreună învățăm să avem succes! 

 

Vă mulțumesc! 

 
 
 

RECTOR,  
   

  Conf. univ. dr. Aurelian A. Bondrea 

 


