
Parteneriat academic Italia-România

Universitatea Spiru Haret-Institutul Teseo, „Şcoala Superioară 

pentru Mediere Lingvistică”, San Cipriano Picentino, Italia

• Derularea unor cursuri cu participarea studenţilor
de la ambele universităţi: cursuri dede la ambele universităţi: cursuri de
managementul afacerilor în limba română, pentru
studenţii italieni (prof. Aurelian Virgil Băluţă),
cursuri de limba română pentru studenţii
italieni(prof. Alexandra Radu), cursuri de psihologia
muncii în limba italiană, pentru studenţii
români(prof. Antonio Derinaldis)

• Traducerea, publicarea şi promovarea reciprocă a
volumelor publicate de editurile universitare ale
ambelor instituţiiambelor instituţii

• Publicarea unor articole ştiinţifice şi participarea la
conferinţe internaţionale în parteneriat(ex.:
conferinţa ICESBA)



Mesajul prof.dr. Antonio DerinaldisMesajul prof.dr. Antonio Derinaldis-- Secretar General al Sindicatului pentru Pensii Secretar General al Sindicatului pentru Pensii 

UIL ItaliaUIL Italia

Titular curs „Sociologia cunoaşterii şi a relaţiilor instituţionale”Titular curs „Sociologia cunoaşterii şi a relaţiilor instituţionale”
Bună ziua tuturor!

Aş vrea să mulţumesc Universităţii „Spiru Haret” din Bucureşti pentru
această invitaţie, prilejuită de inaugurarea noului an acaddemic.
Pentru mine, personal, este o onoare şi îmi face o deosebită plăcere
să evidenţiez relaţia de prietenie şi colaborare strânsă, dintre Italia şisă evidenţiez relaţia de prietenie şi colaborare strânsă, dintre Italia şi
România, în special prin prisma colaborării dintre Institutul Teseo-
„Şcoala Superioară pentru Mediere Lingvistică”(San Cipriano-Salerno)
şi Universitatea Spiru Haret.

În acest context delicat pe care întreaga lume îl experimentează,
cunoaşterea, educaţia, instruirea universitară, cercetarea, devin
sectoare fundamentale care pot defini personalitatea tinerilor ce fac
parte din noile generaţii şi cu siguranţă, vom sprijini mereu aceste
sectoare, pentru că singura modalitate de a privi către viitor este
aceea de a ne reorienta către cunoaştere. Mulţumesc încă o dată, vă
urez spor în noul an universitar şi nu vreau să închei fără a sublinia din
aceea de a ne reorienta către cunoaştere. Mulţumesc încă o dată, vă
urez spor în noul an universitar şi nu vreau să închei fără a sublinia din
nou intensa colaborare ştiinţifică ce se derulează deja de ceva timp
între Institutul Teseo şi Universitatea Spiru Haret din Bucureşti, iar
aceasta este o mare onoare şi o oportunitate din punct de vedere al
schimburilor de informaţii ştiinţifice şi al relaţiilor de prietenie care
există între România şi Italia şi graţie acestor iniţiative. Spor la treabă
tuturor!



Mesajul prof. Alexandra RaduMesajul prof. Alexandra Radu

Preşedintele Colegiului Traducătorilor şi Interpreţilor Profesionişti din Preşedintele Colegiului Traducătorilor şi Interpreţilor Profesionişti din 

RomâniaRomânia

Titular  curs limba română Titular  curs limba română ––Institutul Teseo, ItaliaInstitutul Teseo, Italia

Colaborarea dintre Institutul Teseo din Italia şi Universitatea Spiru Haret din România, ne oferă tuturor o oportunitate extraordinară deColaborarea dintre Institutul Teseo din Italia şi Universitatea Spiru Haret din România, ne oferă tuturor o oportunitate extraordinară de
deschidere către noi orizonturi. Acum, când parteneriatul nostru este deja consolidat, începutul unui nou an universitar ne face să ne gândim la
proiecte noi şi la noi iniţiative, al căror centru de greutate sunt studenţii şi profesorii lor! Vă doresc şi doresc pentru noi toţi, un an nou
universitar cât mai fructuos!


