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Festivitatea de deschidere a fost transmisă online

Universitate în pandemie
urmare din pagina 1
... înscriși 15.000 de studenți
la studii de licență, master și
doctorat iar împreună cu formele de învățământ postuniversitare avem peste 20.000 de
studenți. Sunt 106 programe de
studii la licență și 66 la master.
Am crecut numărul de studenți
cu mult față de anii anteriori.
Avem 3.952 de boboci la studii de licenţă (o creștere cu 8%
față de anul trecut), 1.565 la
masterat (cu 6% mai mulți decât în 2019) şi 140 la doctorat.
Investițiile în infrastructură
sunt la cel mai înalt nivel din
istoria Universității. Pe lângă
cele 18 domenii acreditate de
doctorat, vom acredita și domeniile Stomatologie și Muzică. Avem 97 de cadre didactice
cu drept de a conduce doctorate. În anul universitar trecut au
fost pensionați pentru limită
de vârstă 20 de colegi cărora le
mulțumim pentru întreaga activitate desfășurată. Universitatea are în acest moment 1.408
angajaţi, dintre care 865 sunt
cadre didactice titulare, 64
asistenți universitari pe perioadă determinată și 479 personal
didactic, auxiliar și nedidactic.
Colaborăm cu peste 80 de cadre didactice asociate, angajate
în regim la plata cu ora”, a spus
rectorul Constantin Bungău,
care a subliniat că speră ca
prezența în campus să revină la
normalitate cât mai repede astfel încât educația să-și recapete
valențele tradiționale.

„Mai mult parastas
decât nuntă!”

Aurel Căuș, președintele Senatului Universității din Oradea, a spus că școala online

Aproximativ 1.300 de studenți au urmărit online evenimentul
provoacă stânjeneală pentru că
legătura profesor student „are
o altă dimensiune, mult mai
mică, atunci când la mijloc se
aﬂă cablurile de internet” iar
liderul studenților din Senatul
Universității, Alin Cândea,
le-a spus bobocilor că pot veni
oricând la ei atunci când vor
întâmpina probleme.
A urmat apoi la microfon
boboaca cu cea mai mare notă
la admitere, Oana Tanchiș, de
la Facultatea de Informatică și
Științe, care le-a urat colegilor
„să tindă la aripi mai mari decât este cuibul”.
La ﬁnal au primit carnete
de excelență studenții cu cele
mai mari medii de la ﬁecare
facultate: Maria Sarah Augustin (Facultatea de Arte),
Ștefania Babău (Facultatea

de Construcții, Cadastru și
Arhitectură), Patricia Turzo (Drept), Andrada Maria
Tarce (Geograﬁe, Turism și
Sport), Adrian Vlad Bara (Inginerie Electrică și tehnologia
Informației), Lavinia Cazacu
(Inginerie Electrică și Managementul Industrial), Mihai
Tămășan (Inginerie Managerială și Tehnologică), Alexandra
Cristina Șișcă (Facultatea de
Istorie, Relații Internaționale,
Științe Politice și Științele Comunicării), Alexandra Sas (Facultatea de Litere), Ivette Indic
(Facultatea de Medicină și Farmacie), Petra Muț (Facultatea
de Protecția Mediului), Oana
Tanchiș (Facultatea de Științe
și Informatică), Andreea Ioana Laza (Facultatea de Științe
Economice), Adrian Gabriel

Crăciun (Facultatea de Teologie Ortodoxă).
Transmisia online a fost însă
plină de comentarii savuroase
din partea studenților. Unii au
scris că vând porci, cloșcă cu
pui, alții au remarcat calitatea
îndoielnică a sistemului audio,
scriind (când rectorul vorbea
despre investiții) „Investiți și
într-un microfon mai de doamne-ajută”, altul a întrebat dacă
„La ﬁnal dansează toți”, altul
s-a plâns că „nici aici nu scăpăm de martorii lui Iehova”.
Un alt student a constatat că
festivitatea seamănă „mai mult
a parastas decât a nuntă” iar un
altul a concluzionat amuzat:
„râdeți, glumiți, dar pe mâna
lor ajungeți!”. 

Nou an universitar la Jurnalism și Științe Politice

Emoții pentru boboci
Pentru studenții și cadrele didactice de la Departamentul de Științe Politice și
Științele Comunicării, din
cadrul Universității din Oradea, noul an universitar a început cu mari emoții, acestea
ﬁind dublate de limitările și
restricțiile impuse de criza
sanitară mondială.
Bobocii din anul I de la
Jurnalism și Științe Politice
au trecut, joi, 1 octombrie,
pragul laboratoarelor de la facultate, aceștia ﬁind întâmpinaţi de profesorii care le vor
călăuzi pașii în cei trei ani de
studii. A fost o primă întâlnire, următoarele urmând să se
deruleze exclusiv online, atât
cursurile, cât și seminariile
și laboratoarele practice. La
nivelul Universității din Oradea, deschiderea festivă s-a
desfășurat în cerc restrâns,
restul studenților și universitarilor putând urmări online ce-

remonialul transmis din Sala
Polivalentă. Studenții au avut
bucuria de a-și cunoaște parte
dintre profesorii cu care își vor
petrece, on-line, timpul alocat
studiului: conf. univ. dr. Gabriela Goudenhooft, lector univ.
dr. Ioan Laza, lector univ. dr.
Florin Ardelean, lector univ.
dr. Simona Fer, lector univ. dr.
Irina Pop, lector univ. dr. Cristina Liana Pușcaș.
„Dragi studenți, vă urăm
bun venit în departamentul
nostru. Va ﬁ un semestru altfel, în sensul în care nu ne putem întâlni la cursuri și seminarii, în formatul clasic, decât
online. Noi, toți, simțim că se
pierde ceva din acest contact,
căldura pe care o emanăm și
empatia pe care am putea-o
dezvolta. Dar și online vom
reuși să devenim parteneri în
comunicare. Voi veți învăța,
din mers, să deveniți buni comunicatori. Nu ﬁți timizi, ﬁți
curajoși! Nu ne lăsați în pace,

Din cauza pandemiei,

518 preșcolari și elevi
sunt în izolare

16 preșcolari și elevi, de la 12 școli, 13
cadre didactice de la 9 unități de învățământ
și 7 persoane (personal didactic auxiliar, personal nedidactic) de la 6 unități de
învățământ din Bihor au Covid-19, conform
Inspectoratului Școlar.
ISJ a făcut o analiză a modului în care s-a
desfășurat procesul instructiv educativ la
nivelul sistemului de învățământ preuniversitar
din județ, de la debutul anului școlar și până
în prezent. Datele s-au colectat zilnic în urma
raportării școlilor și au vizat prezența ﬁzică a
elevilor, numărul de elevi care au participat la
cursuri în sistem online, dispozitivele utilizate,
respectiv modul în care au fost afectate școlile
de îmbolnăvirile elevilor, cadrelor didactice
sau altor categorii de personal.
Astfel, din numărul total de 88.690 preșcolari
și elevi înscriși în unitățile de învățământ, au
fost prezenți ﬁzic în medie un procent de aproximativ 76%, în timp ce online s-au aﬂat 24%
dintre aceștia. În perioada 25-29 septembrie în
unitățile de învățământ în care au fost organizate secții de votare, activitatea didactică s-a
desfășurat exclusiv în sistem online. În acest
context la nivelul unităților de învățământ din
județul Bihor au fost prezenți ﬁzic 20% dintre
elevi, în timp ce 80% au desfășurat activitate
online.
În prezent sunt raportați 16 preșcolari și
elevi, de la 12 unități de învățământ, conﬁrmați
cu Covid-19. De asemenea, au fost conﬁrmate cu Covid-19 13 cadre didactice de la 9
unități de învățământ. Din rândul personalului
didactic auxiliar sau personalului nedidactic
au fost conﬁrmate 7 persoane de la 6 unități de
învățământ.
„Urmare a acestei situații, la nivelul județului
27 de grupe/clase se aﬂă în izolare, însumând
un număr de 518 preșcolari și elevi. Școala
Gimnazială nr. 16 Oradea se aﬂă în scenariul
roșu, iar o structură de învățământ preșcolar de
la Școala Gimnazială nr. Tileagd și-a suspendat
temporar activitatea.
La nivelul școlilor în care s-au susținut
activități online au fost disponibilizate
peste 1.800 de dispozitive care au asigurat
desfășurarea unui proces instructiv educativ
optim”, se arată într-un comunicat al Inspectoratului Școlar Județean Bihor.
 Vasilică ICHIM

În perioada 1 ianuarie-31
august 2020

Peste 135 milioane lei

Municipalitatea orădeană a anunţat că, în
primele opt luni ale acestui an, din impozitele locale s-au încasat 135 milioane lei. Suma
este cu peste două milioane lei mai mică
decât cea încasată în perioada 1 ianuarie-31
august 2019.

puneți întrebări! Noi, cadrele
didactice, suntem la dispoziția
voastră să deveniți ce v-ați dorit să deveniți. Domnul profesor Florin Ardelean spune că
jurnalismul clasic intră în declin. Poate voi veți ﬁ cei care
veți aduce noua lumină asupra
acestei nobile profesii și nu o
să o lăsați să piară”, le-a spus
studenților conf. univ. dr. Ga-

briela Goudenhooft, șef Departament Științe Politice și
Științele Comunicării.
Următoarele întâlniri vor ﬁ
online, pe platformele agreate
de Universitate, însă viitorii
jurnaliști au fost invitați să
proﬁte de libertatea de mișcare
și să consemneze evenimentele
la care vor ﬁ prezenți.
 R.C.

Potrivit evidenţelor ﬁscale ale Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Oradea, în intervalul 1 ianuarie – 31 august 2020 şi-au achitat
taxele şi impozitele la bugetul local 108.142
persoane ﬁzice şi 10.608 persoane juridice.
Cuantumul sumelor încasate aferente impozitelor şi taxelor locale este de 135.079.535 lei.
„Anul trecut, în acelaşi interval de timp (1
ianuarie – 31 august 2019), şi-au achitat taxele
şi impozitele locale 109.050 persoane ﬁzice, respectiv 10.876 de persoane juridice, cuantumul
încasărilor ﬁind în valoare de 137.379.305 lei”,
menţionează primăria Oradea.
 R.C.

