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EDITORIAL

DE LA MIC LA MARE
Oana CIOCMATĂ

                                 

Să fii student nu înseamnă
doar să fii prezent la cursuri sau
să dai examene ca în final să primești o diplomă după 3 ani care
să ateste că ai dobândit anumite
competențe într-un domeniu. Să fii
student este un pachet complet de
emoții, gânduri și trăiri. Este vorba
despre momentele când te plângi
de sesiune chiar dacă ai învățat și
spui tuturor ce grea este viața de
student, atât spiritual cât și material. A fi student este și atunci când
plângi de emoție la cununia unor
colegi sau când râzi cu lacrimi la
o glumă despre Platon.
Printre toate trăirile de care ai
parte în studenție, își fac loc și activități care, deși extrem de raționale, au o importanță foarte mare
datorită implicațiilor: participarea
la luarea deciziilor în cadrul senatului sau al consiliul facultății și
îndatoririle studentului sunt văzute
ca fiind “lucruri anoste”, deoarece rezultatul nu este palpabil, nu
este vizibil imediat, nu este ceva
material și ușor de identificat. Cu
toate acestea rezultatul implicării
studenților în viața studențească
are adesea o importanță majoră.
De-a lungul timpului, studenții
au făcut eforturi pentru dreptul de
a le fi auzită vocea la nivelul conducerii, atât pentru buna reprezentare a intereselor academice
cât și a modelării programelor de
studii care să faciliteze accesul la
o piață a muncii într-o permanentă
schimbare.
Întorcându-ne în timp, este de
ajuns să amintim că un număr de
9 studenți ai Universității Charles
din Praga și-au pierdut viața în
1939, în încercarea de a-și revendica drepturile, iar alți 1200 au fost
trimiși în lagărele de concentrare.
Mai târziu, venind spre prezent,
în 1973, studenții Politehnicii din
Atena au fost aproape doborâți cu
un tanc AMX 30, în încercarea de
a le fi înăbușite revoltele pentru
obținerea de drepturi. Tot pentru
drepturile lor au luptat studenții și
în 1989, de data aceasta în Slovacia, unde 15000 de studenți s-au
3

alăturat rezistenței împotriva sistemului comunist, iar în România,
tot studenții au fost cei care au dat
startul manifestațiilor anticomuniste. Astăzi, datorită acestor tineri
plini de curaj, dăruire, dorința de
mai bine și un strop de inocență,
noi, studenții noului mileniu avem
ocazia și dreptul să spunem ce nu
ne avantajează, fără să ne temem
că nu vom fi ascultați, sau, mai rău,
că vom fi ascultați dar neînțeleși.
Prin reprezentanții noștri aleși în
forurile de conducere participăm
la luarea deciziilor care ne privesc
în mod direct pe noi și viitorul nostru, fără să depindem de o gândire
singulară. „Student reprezentant
în consiliul facultății”, „student reprezentant în senat”,”- la o primă
vedere aceste cuvinte par doar o
altă ierarhizare meticulos compartimentată după standarde și
valori rigide, într-o societate perfect organizată. Dar toate aceste
statute reprezintă în fapt posibilități nesfârșite de a schimba ceva,
cât de mic, care să aducă voce
atât solicitărilor studenților cât și
să promoveze politici educaționale și interese academice ce vin în
primul rând, în sprijinul colegilor
de grupă, de an, de specializare.
Deciziile la care studenții reprezentanți participă în forurile decizionale nu aduc doar îmbunătățiri
pentru cei prezenți ci pregătesc
cele mai bune contexte pentru cei
ce vor veni.
A fi membru în consiliul facultății sau în senat nu pare a fi un
lucru dificil la prima vedere, dar…
ce poate realiza un student aflat
într-o astfel de funcție ? El devine vocea colegilor săi pentru opinii, dorințe, neajunsuri și sugestii
către persoanele în drept care pot
răspunde așteptărilor lor. Poate de
asemenea pleda în favoarea colegilor aflați în dificultate sau poate, practic, facilita transmiterea
informațiilor în vederea realizării
unei comunicări eficiente între
toți membrii facultății, ai universității. Să fii student reprezentant
în consiliul facultății înseamnă să

fii vocea colegilor și să le reprezinți cât mai bine interesele. Este
de datoria celui ales să sprijine
toți studenții, indiferent de an sau
grupă, în relațiile cu părțile mai
sus menționate. Reprezentanții în
consiliul facultății și în senat sunt
un exemplu pentru colegii lor prin
prezența la cursuri, note la examene și participarea la activități
extra-curriculare.
Cele mai importante atribuții
pe care reprezentanții studenților
le au sunt acelea de comunicare
a informațiilor cu și între cadrele
facultății indiferent de situații: discipline noi în planul de învățământ,
calendarul examenelor, comisii de
examen, programe Erasmus, activități cultural-educative și de interacțiune cu alte instituții de învățământ, burse studențești, sistemul
de taxe.
La fiecare 4 ani, sau, dacă situația o impune, chiar și mai des, alți
colegi sunt desemnați prin proceduri democratice și transparente
conform prevederilor legale. Studenții au un procent de 25% din
totalul membrilor consiliului facultății sau senatului. Cu toate acestea, acest statut se poate și pierde
printr-un număr mic de neparticipări cumulate la ședințele ordinare, lunare.
Voturile obținute aduc cu ele
promisiuni de seriozitate și implicare a celor ce ne reprezintă.
Cei aleși sunt încurajați și ascultați în cadrul ședințelor, acest
lucru îmbunătățind considerabil
relația dintre studenți și cadrele
universitare.
Deciziile senatului sunt comunicate cu mai multă ușurință studenților cu ajutorul reprezentanților lor.
Aceste funcții, consultative și
decizionale în egală măsură, au o
mare importanță în cadrul comunității academice.
Deși sunt tineri, încearcă să
contribuie la realizarea obiectivelor și schimbărilor pe care sistemul
educațional le impune și fac asta
lună de lună, pentru că lucrurile
mici fac diferențe mari!
Revista 1UP | 2017
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ȘCOALA
Sidonia SCORNEA

Școala de iarnă, vară, toamnă...
este o sintagmă care pentru
studenții Universității Naționale
de Apărare Carol I înseamnă
informare, practică, deprinderi
noi, promovare și totodată noi
cunoștințe și prietenii. Școala de
iarnă este un prilej de a se pregăti
mai bine pentru finalul studiilor și
pentru un debut în cariera pe care
își doresc să o urmeze. În acest
sens, studenții din Universitatea
Revista 1UP | 2017

DE IARNĂ, VARĂ, TOAMNĂ

                                 

Națională de Apărare împreună
cu ofițerii de relații publice ale
Forțelor Navale derulează activități
împreună, în cadrul unor sesiuni de
pregătire desfășurate la Alba Iulia
sau pe litoralul românesc, oferind
prilej studenților să își exerseze
tehnicile de comunicare, reușind
astfel să pună în practică baza
teoretică învățată la cursuri. Pe
lângă această parte importantă,
aceștia au ocazia de a vizita locuri

minunate și de a afla lucruri noi
despre istoria locurilor.
După un drum lung, prima
zi de activități dintr-o astfel de
etapă debutează cu întâlnirea
dintre studenți și ofițerii de relații
publice ai Forțelor Navale, la prima
activitate desfășurată împreună,
în cadrul workshop-ului Strategia
de informare și relații publice a
SMFN, care are avut loc la Colegiul
Național Militar „Mihai Viteazul‟.
Acolo s-a discutat atât planul pe
toată săptămâna cât și modul
în care se va face promovarea
programelor de studiu în fața
elevilor liceului.
După
aranjarea
sălii
și
punerea la punct a discursurilor,
sosesc și elevii curioși să vadă
ce li s-a pregătit. Promovarea
licenței de Comunicare Publică
și Interculturală merge bine, așa
cum se vede pe fețele zâmbitoare
ale tinerilor și din atenția acordată
sudenților care doresc să le aducă
la cunoștiință avantajele de a
studia la acest program.
Spre sfârșitul primei zile, studenții și ofițerii de relații publice au
ocazia de a cunoaște o mică parte
a orașului în care aceștia își desfășoară activitatea.
În activitățile desfășurate anul
acesta ei au descoperit locuri noi,
au admirat frumusețea cetății, au
luat parte la un tur al ruinelor și
le-a fost prezentată istoria acestora. Însă cea mai frumoasă parte a
orașului, biblioteca Batthyaneum,
este unică în lume atât pentru modul inedit în care a fost construită
cât și pentru conținutul său. Acolo se află unele dintre cele mai
importante cărți și manuscrisuri
din toate domeniile, multe dintre
ele fiind însemnate de oameni
importanți.
4

Printre activitățile colaterale,
studenții au făcut o vizită la fabrica
Albalact unde au aflat mai multe
despre produse, și au avut șansa
să li se răspundă la întrebări legate
de promovare.
Împărțiți în două grupuri,
studenții au avut acces în fabrică
pentru a vedea exact cum se
realizeacă produsele pe care le
vedem în rafturile magazinelor.
Toți au fost surprinși de modul în
care se lucrează și cât de curat
este mediul în care se prelucrează
alimentele găsite pe rafturile
magazinelor. În aceiași zi, au
vizitat temnița de la Aiud unde
au depus o coroană în cinstea
celor care au luptat împotriva
comunismului.
Acolo au fost întâmpinați de Părintele Augustin, care a dat viață unor
frânturi de istorie care s-a întâmplat
în acel loc, momente de încărcătură,
urmate de un tur ghidat.
În temnița Aiudului au fost închiși atat oameni importanți, martiri
care au luptat împotriva comunismului, cât și elita armatei române
care a luptat în Al Doilea Război
Mondial pe frontul din răsărit.
Cei prezenți au coborât în
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monument, loc unde în acele
vremuri se afla celula care este
acum Sfântul Altar, acolo aflânduse expuse osemintele martirilor
căzuți în lupte. Cele 24 de trepte
de coborât spre altar simbolizează
cele 24 de vremi ale văzduhului
menționate în tradiția bisericii
ortodoxe.
Pe pereții monumentului se află
liste cu cei decedați în închisoarea
de la Aiud, de la Târgu Ocna, de
la Pitești,de la Văcărești,de la Jilava, iar la ieșirea din monument
sunt alte liste cu oameni din alte
județe, în total fiind 2300 de persoane scrise din amintirile supraviețuitorilor.
Monumentul ascunde lupta
martirilor împotriva regimului comunist și totodată întruchipează
victoria poporului român și a bisericii ortodoxe care până atunci fusese interzisă.
Mai târziu, la Colegiul Național
Militar „Mihai Viteazul‟, Anca Năstase, preşedintele Federației Naționale VOLUM a ținut un discurs
pe teme legate de legea voluntariatului, iar la sfârșitul primei zile
elevii liceului au oferit un spectacol minunat de dans și muzică vi-

zitatorilor săi.
A doua zi studenții alături de
cadrele didactice au fost în promovare la Colegiul Național “Titu
Maiorescu” din Aiud şi la Liceul
Teoretic “Horea, Cloşca şi Crişan”
din Abrud. Aici au avut ocazia să își
exerseze abilitățiile de comunicare
și să le aducă la cunoștință elevilor
detalii despre programul de studiu
pe care ei îl urmează, următoarele
pe listă fiind discursurile de promovare de la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” și la Colegiul
Economic „Dionisie Pop Marțian”
din Alba Iulia.
În ultima zi de activitate studenții și cadrele didactice au depus o coroană la Obeliscul dedicat
martirilor Horea, Cloşca şi Crişan,
au vizitat Sala Marii Uniri unde
erau expuse atât documente din
istorie cât și medalii vechi, dar importante pentru țara noastră.
Privind in urmă către toate
aceste zile, tinerii au rămas cu
amintiri frumoase, demne de povestit mai departe și nu în ultimul
rand au avut ocazia să iși testeze
și perfectioneze abilitățile de comunicare prin prisma activităților
avute.

Revista 1UP | 2017

INFORMARE

ZIUA MONDIALĂ A APEI LA UNAP

UN CRÂMPEI CU TINERI, APĂ ȘI VIAȚĂ
Alina PREDA

                                 

Apa este elementul esenţial al vieţii,
fară apă omul nu poate exista și este
deja un fapt cunoscut de toată lumea
că apa se regăseşte în organismul
omului într-un procent de 70%.
În lumina acestor gânduri, studenții programului de comunicare
publică și interculturală din cadrul
Universității Naționale de Apărare
“Carol I”, au în derulare un proiect
pentru Ziua Mondială a Apei în cadrul liceelor din București și Târgoviște, pentru a forma atitudini
legate de un consum mai rațional
și responsabil al apei și pentru a
conștientiza, totodată, importanța
acestei resurse ce pune probleme
existențiale în anumite zone de pe
glob. Studenții pregătesc prezentări, discursuri în care sunt amintite beneficiile apei, întrebuințările
acesteia, dar este subliniată și importanța utilizării adecvate, a conRevista 1UP | 2017

sumului just și raționalizat.
Așadar viața depinde de apă,
suntem înconjurați de apă și nu
putem exista fără ea și în nici un
moment nu ne gândim cum ar arăta viața noastră dacă resursele ar
scădea până la dispariție. Este dificil să ne punem în locul a peste
1,2 miliarde de oameni care nu au
acces la surse de apă potabilă,
atât timp cât această situație nu
ne afectează în mod direct.Tocmai
de aceea, este foarte important să
încercăm să protejăm apa și să
nu o risipim fără motiv. S-a afirmat
cândva că “Apa este băutura lui
Dumnezeu.”, cu referire la faptul
că este o sursă necesară atât supraviețuirii oamenilor cât și a naturii. În apă există viață, aceasta
oferă adăpost vietăților acvatice
iar nouă, oamenilor, ne dăruiește
șansa de a trăi; în același timp,apa
oferă viață. Sentimentele și atitudinile oamenilor față de apă și importanța ei au fost exprimate de-a
lungul vremii atât in artă, poezie,
proză, pictură, muzică, dar și în
acțiuni concrete, de viață, acțiuni
umanitare, campanii de informare,
de conștientizare, campanii pu-

blicitare, pentru protecție, pentru
ajutor, pentru responsabilizare socială. Mesajele au fost de fiecare
dată aceleași: să fim buni cu natura, să încercăm să construim, să
o protejăm așa cum și ea ne dăruiește tot ce este mai frumos, în
mod necondiționat.
Asociația ProSCOP în parteneriat cu Universitatea Națională
de Apărare “Carol I” și cu SC Perla Harghitei sprijină desfășurarea
acestor activități : studenții distribuie de fiecare dată sticle de apă de
la Perla Harghitei și liceeni prezenți
la activitate învață multe lucruri noi.
Elevilor prezenți li se explică importanța apei si beneficiile aduse de
aceasta,punându-se accent pe folosirea în mod rațional a resurselor
naturale dar mai ales a apei.
Despre importanța apei, ca și
despre importanța oricărei alte resurse naturale care sprijină viața
sub o formă sau alta vor fi mereu
lucuri de spus dar, mai presus de
orice, vor fi lucruri de făcut, pentru
că așa cum le protejăm noi, oamenii, așa ne vor oferi și ele sprijin
necondiționat.
6
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ITALIA VĂZUTA CU SUFLETUL

UN VIS PRELUNGIT SAU ERASMUS LA PĂTRAT
Irina PRICOPE

  

După ce am beneficiat de o
bursă de studiu Erasmus+ la Universitatea din Teramo, Italia, după
ce mi-am umplut sufletul de frumusețile Italiei, am revenit acasă,
am revenit la universitatea-mamă,
Universitatea Națională de Apărare Carol I, dar nu pentru mult timp.
După încă un semestru petrecut în
țară, povestea mea ca teramană,
sau altfel spus cum este să fii student Erasmus + la Universitatea
din Teramo a doua oară continuă.
Mă consider o persoană foarte
ambițioasă, unii ar putea spune
că sunt chiar încăpățânată. Însă,
exact încăpățânarea aceasta m-a
făcut să ajung în Teramo, Italia,
încă odată. De ce? Poate pentru
că eu iubesc locul acesta și iubesc cuvântul cuvantului magic,
ARROSTICINI. Și ce student din
regiunea Abruzzo nu ar încerca
mâncarea aceasta, când ea este
absolut delicioasa? Odată ce ai
descoperit-o, cu siguranță vei vrea
să te întorci aici măcar pentru încă
o seară de arrosticini si un pahar
de prosecco, în fața Duomo-lui.
Când am aplicat a doua oară
pentru bursa Erasmus+ pentru
7

                               
colocviale. Toate acestea mi-au
făcut șederea în Teramo cât se
poate de minunată.
Ce este schimbat față de prima
perioadă de mobilitate? Persoanele care mă înconjurau anul trecut
au ales alte drumuri acum, au alte
perspective. Suportul lor rămâne
însă în sufletul meu, căci ele sunt și
vor fi în continuare speciale pentru
mine, iar afectivitatea lor se va face
simțită chiar dacă este la distanță.
Lucrul cu adevărat surprinzător
însă este noul meu partener de
Erasmus, Miluna, Milu sau Rila,
micul iepuraș de care m-am îndrăgostiti remediabil. Și cum dragostea vine de multe ori cu multe
bătăi de cap, mai am la dispozitie
Italia, respectiv Teramo, am avut aproape o lună în care să concep
parte de un amalgam de opinii o strategie pentru a infiltra suflețeîmpotriva alegerii mele, am primit lul în familia Pricope.
chiar și o listă cu toate motivele
Alt aspect pe care aș vrea să
pentru care nu ar trebui să fac pa- îl leg de destin este de fapt o persul acesta.
soană, colega mea de apartament
Ceea ce probabil am uitat să le și de vacanțe peste tot prin Italia,
explic celorlalți este faptul că eu și ea e din Bucuresti. Și ea și-a
nu am plecat la Teramo, eu am găsit locuința într-o manieră aseplecat cumva acasă.
mănătoare mie și, drept urmare,
Este de-a dreptul impresionant locuim împreună.
cum mă opresc de multe ori și realiNiciuna nu știam nimic despre
zez câte lucruri mi-au scăpat printre cealaltă la momentul în care am
degete anul trecut și câte mai sunt de decis să împărțim apartamentul
descoperit într-un oraș atât de mic dar din Teramo pe perioada mobilităatât de misterios în egală măsură.
ții iar nu după multă vreme, proO data cu visul acesta știu că misiunea unei prietenii dincolo de
am prelungit și dorul pe care îl voi Erasmus, evident, nu a lipsit.
simți la întoarcerea în România.
Cum povestea încă nu s-a înCu toate acestea, voi trata întrea- cheiat imi este greu să scriu un
ga mea poveste ca pe o melodie. final potrivit, însă aș vrea să transCu toate că știu că se va termina, mit ideea la care mă tot gândesc
o voi asculta cu plăcere, rămâ- de când m-am întors “acasă”, și
nând ca în final să pot reasculta anume: primul Erasmus a fost ca
melodia mea preferată folosin- o petrecere fără de sfârșit, ca un
du-mă de mici trucuri ca amintirile, zâmbet prelungit pe toată fața,
prietenii si planurile pentru vacan- chiar și mai mult, cam pe toată pețe pe următorii zece ani, numeroa- rioada de cinci luni.
sele poze, mesaje vocale și cele
Al doilea Erasmus este o matumai amuzante expresii inventate rizare, un moment de trezire și de
și traduceri greșite ale expresiilor remodelare a țelurilor.
Revista 1UP | 2017
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ERASMUS+

EXPERIENȚE PENTRU MINTE ȘI SUFLET
Sara PĂTRAȘCU

                                 

Să fii student în adevăratul sens
al cuvântului presupune multă
muncă depusă în scopul acumulării
informațiilor utile pentru viitoarea
carieră și ore întregi petrecute în
bibliotecă în fața cărților cărora le
pierzi numărul. Alături de aceste
necesități, pentru comunicatorii
de relații publice în formare există
modalități mai ușoare și mai
plăcute de a învăța o limbă străină,
de a cunoaște diverse tradiții, religii
și, nu în ultimul rând, de a lega
prietenii pe viață.
Universitatea Națională de
Apărare Carol I oferă studenților
ei șansa de a participa activ la
desfășurarea
unor
programe
inedite, programele ERASMUS+,
proiecte realizate între UNAp și
instituții de învățământ din Franța,
Italia, Elveția, Belgia și Letonia.
ERASMUS+ reprezintă, pentru
studenții universității, un stagiu
important de pregătire lingvistică,
aceștia având posibilitatea de
a pune în practică informațiile
acumulate
prin
intermediul
cursurilor de limbi străine pe
care le urmează. Dorința de a
învăța în mod practic una dintre
limbile studiate precum franceza,
germana sau engleza, contribuie
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într-o mare măsură la selecția
participanților pentru programele
ERASMUS. Implicarea lor în
diferitele activități organizate de
universitatea gazdă joacă un rol
important în formarea unei vederi
de ansamblu asupra culturii țării

respective, acest lucru facilitând
contactul direct atât cu modul
de viață al poporului, cât și cu
necesitatea de a comunica în
limba maternă a acestuia.
Vlad Gireadă, student în anul III
în cadrul programului de licență la
specializarea Comunicare publică
și interculturală în domeniul
Securității și Apărării, a beneficiat
de bursa ERASMUS+ prin
intermediul căreia a petrecut un
semestru în Franța, la universitatea
Lumière 2 din Lyon.
Am stat de vorbă cu Vlad la
revenirea în țară și ne-a povestit
despre experiențele pe care le-a
trăit în Franța și modul în care
acestea și-au pus amprenta asupra dezvoltării lui personale.
S.P. Pentru ce program de studii ai ales să participi la concursul
de selecție și cât timp ai studiat la
acea Universitate?
V.G. Am ales Universitatea
“Lumière” Lyon 2 deoarece, având
deja o experiență anterioară în
Franța și cunoscând limba, am fost
de părere că aceasta ar fi varianta
cea mai bună pentru mine din toate
punctele de vedere. Am beneficiat
de bursa ERASMUS pe perioada
primului semestru al anului doi de
licență, deoarece am considerat
că este mult mai interesant să
începi cursurile odată cu studenții
înmatriculați la acea universitate,
să experimentezi începutul anului
universitar împreună cu aceștia.
S:P: Care au fost activitățile
academice la care ai participat și
cum s-au desfășurat acestea?
V.G. Pe lângă cursurile pe care
le-am urmat în Franța, am fost
foarte interesat și de seminariile
pe care profesorii Universității
Lumière, dar și ai Universității
SCIENCEPO le-au desfășurat, pe
tema importanței comunicării și a
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specialiștilor în relații publice în
condițiile actuale.
S.P. Cum ai descrie experiența
ERASMUS în cadrul Universității
Lumière?
V.G. Experiența ERASMUS
în cadrul Universității Lumière se
poate descrie prin trei cuvinte simple : interes, socializare și integrare. Și asta pentru că dacă nu te implici, nu te interesează abordările
altor instituții pe aceleași teme de
interes pentru domeniul respectiv,
dacă nu îți place să socializezi, să
cunoști studenți din alte culturi și
cu alte niveluri de așteptare, cu
altă formație decât a ta, nu vei integra într-un program Erasmus+.
S.P. Ce înseamnă să fii student
în cultura franceză?
V.G.
Foarte
interesantă
întrebare. Spre deosebire de
parcursul unui student român, care
uneori se oprește după terminarea
liceului sau chiar și mai înainte,
în Franța toată lumea merge la
facultate. Este o tradiție, iar acolo
diferența se face începând cu
masterul, căci nu toată lumea face
master. Sistemul de notare este
diferit, notele sunt de la 10 la 20,
deci trebuie și cu acest lucru să te
obișnuiești.
S.P. Te-aș ruga să ne spui dacă
există deosebiri între sistemele ciclului terțiar de studii ale sistemului
francez și ale celui român și care
sunt diferențele pe care le-ai observat comparând cele două sisteme?
V.G. O mare diferență este
dată de lipsa elaborării lucrării
de licență, însă aceasta nu este
unica diferență. Spre exemplu,
în opoziție cu sistemul românesc
de studii, în Franța numărul de
cursuri pe semestru, la o materie,
este de 12 (24 ore de curs/
materie), ceea ce înseamnă că
un an universitar durează doar 24
de saptămâni, dintr-un total de 52
ale unui an, iar în România anul
universitar durează aproximativ 36
de săptămâni, ceea ce înseamnă
că sunt cu 50% mai mult. O altă
diferență ar putea fi legată de
maniera profesorilor de a preda
sau de a aborda un subiect, dar
și modalitatea prin care studenții
notează informațiile, 99% dintre
9

aceștia utilizând laptopurile. În
afară de aceste aspecte, nu putem
vorbi decât despre schimbări de
nuanță în procesul de predare
sau de înțelegere, dar care nu
reprezintă diferențe în adevăratul
sens al cuvântului.
S.P. Ce naționalități ai întâlnit
și cum te-ai integrat? Cum se manifestă interculturalitatea și cum ai
perceput-o tu?
V.G. Fiind student ERASMUS,
am avut oportunitatea să cunosc
oameni din toate colțurile lumii,
începând din Brazilia, SUA și
Canada și ajungând până în
Kazahstan și China. Când spunem
ERASMUS, din punctul meu de
vedere, spunem interculturalitate,
deoarece tocmai acesta este
principiul de baza al acestui
proiect. Făcând cunoștință încă din
prima zi cu niște colege venite din
România, integrarea mea acolo a
devenit foarte simplă, căci fiecare
mai cunoștea pe câte cineva sau
făceam cunoștință în paralel și
așa am reușit să ne formăm un
grup de vreo 30 de oameni care
reprezenta un adevărat curcubeu
lingvistic și cultural. Eu consider
că aceasta este cea mai frumoasă
parte în ERASMUS, că dincolo
de orice conflicte internaționale
sau interpersonale, suntem cu
toții acolo cu același scop și nu
mai suntem interesați de trecut
și probleme, ne focusăm pe viitor
și pe ce am putea noi să facem
să rezolvăm problemele de ordin
mondial, ca o adevărată familie,
pentru că până la urma urmei,
când devii ERASMUS, devii
membru integrant al unei familii
mari și primitoare.
S.P. Este cunoscut faptul că fiecărei culturi îi este asociat un set
de stereotipuri, unele dintre ele
fiind negative. Au fost acestea o
barieră în comunicarea dintre studenții internaționali?
V.G. Studenții ERASMUS nu
țin cont de stereotipuri, deoarece
cu toții trecem prin aceleași
greutăți acolo, indiferent de
culoare, religie sau limba pe care
o vorbim. Din experiența mea, pot
să spun că ador stereotipurile,
pentru că acestea erau liantul

dintre noi. În momentul în care
făceam cunoștință cu o nouă
persoană, mai întâi ne prezentam
numele, anul universitar și apoi
stereotipurile țărilor din care
venim. Studenții ERASMUS sunt
oameni inteligenți și cu toții am
știut să folosim stereotipurile ca un
fenomen amuzant, oarecum sfidând
„ceea ce se spune despre” și tocmai
această autoironie ne-a apropiat.
S.P. Ce ai învățat din această experiență și unde ai alege să
mergi dacă ai avea șansa unei a
doua mobilități?
V.G. Din această experiență am
învățat să fiu pe picioarele mele,
am învățat ce înseamnă să trebuiască să te descurci din toate punctele de vedere, am învățat să învăț
și, probabil cel mai important lucru
în această experiență, m-am găsit
pe mine și drumul pe care vreau să
îl urmez. Ca și opțiune pentru viitor,
în ERASMUS+, aș fi foarte interesat de stagiul de training la Tournai
în Belgia, oferit de UNAp, pentru că
este plin de avantaje.
S.P. În ce măsură experiența
dobândită
prin
intermediul
ERASMUS+ a contribuit la
dezvoltarea ta personală?
V.G. Erasmus m-a format
în trei pași simpli: socializare,
conștientizare și responsabilizare.
Erasmus a fost o lecție de viață
și m-a dezvoltat câte puțin pe
toate planurile, acolo unde aveam
nevoie de ajustări. Mă consider
norocos că am beneficiat de
această bursă la Lyon.
Iată, așadar, că oportunitățile
pe care proiectele ERASMUS+ le
pun la dispoziție sunt nelimitate,
contribuind în mod practic la
învățarea
și
perfecționarea
studenților din punct de vedere al
comunicării într-o limbă străină, din
punct de vedere al imersiei într-o
cultură și din punct de vedere al
adaptabilității.
ERASMUS se poate numi, pe
scurt, mijlocul ideal de a îmbina
utilul cu plăcutul, teoria cu practica, procesul de învățare cu cel
de socializare, prin contactul cu o
nouă limbă, un nou spațiu și, nu în
ultimul rând, cu persoane și culturi
interesante.
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IMPORTANȚA UNUI STAGIU DE PRACTICĂ
ÎN PREGĂTIREA PENRU PIAȚA MUNCII
Mădălina Andreea GUGIU

Suntem studenţi, aflaţi abia
în etapa de pregătire a carierei
noastre şi cu siguranţă mulţi dintre
noi nu conştientizăm faptul că ne
aflăm la doar câţiva paşi distanţă
de obţinerea unui loc de muncă.
Suntem, pe de-o parte încă, în
etapa în care învăţăm şi asimilăm
cunoştinţe şi abilităţi care să ne
ajute pe viitor în domeniul
în care dorim să profesăm,
iar pe de alta, ne aflăm în
acea perioadă a vieţii în
care dorim să ne distrăm
şi să nu pierdem nici un
minut făcând ceva plictisitor. Din acest punct de
vedere, cel mai probabil,
pentru mulţi dintre noi, un
stagiu de practică sau un
internship nu înseamnă
mai mult decât câteva ore
pierdute, ore pe care am
fi preferat să le folosim făcând altceva.
Dacă stăm însă să ne gândim
mai bine, situaţia nu stă deloc aşa,
ba dimpotrivă, un stagiu de practică este de cele mai multe ori mai
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important şi mai folositor decât
orele de curs în sine. Vă veți întreba acum de ce, cu ce ne ajută
şi dacă chiar ar trebui să urmăm
unul. Răspunsul la aceste întrebări îl vom afla împreună, în continuare.
Un stagiu de practică, în primul
rând, ajută la formarea noastră

profesională, deoarece reprezintă
o continuare a orelor de curs, fiind un loc în care învăţăm şi asimilăm noi cunoştinţe şi abilităţi

care ne vor ajuta în domeniul în
care profesăm. Atunci când luăm
în considerare alegerea unui loc
în care dorim să efectuăm stagiul de practică, ne gândim să fie
din cadrul domeniului în care studiem şi totodată să aibă legătură
cu ceea ce vrem noi să facem pe
viitor, deoarece acesta ne facilitează procesul spre o
viitoare carieră, spre alegerea si dobândirea unui
job pe piaţa muncii. Fiind
studenţi la Comunicare
Publică şi Interculturală
în cadrul Universității Naționale de Apărare Carol
I, avem ocazia să facem
practică în diferite instituţii
ale statului sau companii,
deoarece fiecare dintre
ele are nevoie de buni comunicatori.
În ceea ce mă priveşte, eu am avut ocazia de
a efectua stagiul de practică în
cadrul Biroului de Relaţii Publice
al Inspectoratului General pentru
Situaţii de Urgenţă. Toate cele trei
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săptămâni petrecute în stagiul de
practică au fost mai mult decât benefice, pe de-o parte deoarece am
reuşit să asimilez noi cunoştinţe
despre domeniul comunicării iar
pe de alta, deoarece am reuşit să
îmi fac o idee despre ceea ce presupune un job, despre provocări
dar şi despre satisfacţia pe care
un post în domeniul în care îţi doreşti să profesezi ţi-o poate aduce.
În al doilea rând, avem ocazia
de a pune în practică cunoştinţele
asimilate în cadrul orelor de curs
de la facultate. Stagiul de practică
oferă tocmai acest cadru practic
pentru a pune în aplicare ceea ce
am învăţat în timpul cursurilor, reprezentând ocazia perfectă pentru
a arăta ceea ce noi ştim şi putem
face, pentru a demonstra abilităţile
şi cunoştinţele de care dispunem.
Toată această perioadă de practică are rolul de a facilita intrarea
noastră pe piaţa muncii, de a experimenta cu adevărat ce înseamnă munca. Pentru noi, studenţii
Universității Naționale de Apărare
Carol I, formarea într-o universitate militară ne oferă oportunităţi de
practică mai deosebite tocmai prin
relaționarea cu instituțiile de gen.
Un asemenea exemplu este
stagiul de practică de la Statul Major al Forţelor Navale. Colegii mei
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care au desfășurat stagiul de practică în cadrul Forţelor Navale au
experimentat ceea ce inseamnă
să fii Ofiţer de Relaţii Publice într-o
instituţie extrem de importantă din
cadrul societăţii. Pe parcursul perioadei de practică au putut aplica
ceea ce au învăţat la cursuri, au
participat la diverse evenimente,
au realizate materiale de comunicare publică, au stat de vorbă cu
oamenii interesați, au participat la
activităţile întreprinse de Forţele
Navale şi au ajutat la organizarea
Zilei Marinei.
Şi în cazul lor, această perioadă a avut rol în formarea lor profesională dar i-a și ajutat să înțeleagă mai bine ce presupune un
astfel de post, cum să gestioneze
eventualele probleme şi provocări
pe care specificul instituției și al
postului în acest domeniu le poate
aduce.
Totdată, pe lângă cele spuse
mai sus, practica înseamnă interacţiune cu specialişti din diverse
domenii, cu oameni de la care
avem ce învăţa.
Un stagiu de practică nu ar avea
succes fără interacțiune, deoarece
fiecare persoană cu care intrăm în
contact poartă cu sine un bagaj
de cunoştinţe și noțiuni care ajută
la formarea şi dezvoltarea noastră

profesională prin relaționare și automat prin împărtășire.
Nu în ultimul rând, un alt beneficiu al stagiului de practică poate
fi obţinerea unui post în sine în cadrul instituţiei care a organizat stagiul de practică.
Se întâmplă de multe ori ca locul în care am învățat multe lucruri
despre cariera pe care dorim să o
construim să devină locul nostru
de muncă la finalul studiilor sau
chiar pe parcursul acestora. Calităţile, abilităţile şi cunoştinţele pe
care le dovedim în perioada de
practică sunt factori ce ne pot facilita dobândirea unui loc de muncă.
Stagiul de practică ce va fi într-un viitor apropiat însoțit de legea
internshipului, reprezintă, aşa cum
am menţionat mai sus, o continuare a noțiunilor de curs, o aplicație
a elementelor abstracte, o legătură cu realitate imediată și o conexiune pragmatică a cunoștințelor
din sala de curs cu piața muncii.
Stagiul de practică este un proces
prin care trecem de la teoretic la
practic, ajutând la transformarea
noastră din studenţi în angajaţi,
este procesul care facilitează accesul şi dobândirea unui loc de
muncă conform abilităţilor şi calităţilor pe care le formăm în viața
de student.
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STUDENȚII

PROMOVEAZĂ UNA P

Andreea ROCEANU și Ina ȘTEFAN

Promovarea unui program universitar de licență ar putea suna
extrem de oficial pentru un public
care nu a pătruns prea în detaliu
tainele relațiilor publice, ale comunicării organizaționale și ale
comunicării interpersonale. Pentru
studenții programului de licență în
comunicare publică și interculturală din cadrul Universității Naționale
de Apărare Carol I este însă deja o
practică ce se desfășoară în fiecare
primăvară sau toamnă și face parte
din planul de promovare al departamentului, incluzând activități desfășurate în mai multe licee atât din
București cât și în țară.
Studenți din anul II, Alina Preda, Andreea Roceanu, Ina Ștefan
și Vlad Gireadă alaturi de conf.
univ. dr. Maria Popescu, conf, univ.
dr. Margareta Boacă și conf. univ.
dr. Mirela Ioniță au prezintă atât
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universitatea, specificul ei, ca mai
apoi să vorbească despre particularitățile programului la care ei înșiși participă, despre oportunitățile
oferite, ce pași trebuie urmați ca
să ajungi acolo dar și despre ceea
ce implică să fii student la UNAp:
discipline precum securitate europeană și euroatlantică alături de
comunicare interculturală și trei
pachete de limbi străine-engleza
pe de o parte, franceza sau germana pe de alta, în competiție cu
araba, greaca sau rusa sunt doar
câteva dintre materiile care compun licența de Comunicare Publică și Interculturală, alături de
multe discipline din sfera comunicării- mediatică organizațională,
interpersonală, comunicare de criză sau de influențare. Cât despre
specializările pe care le pot urma
studenții după absolvire, activități12

ile practice care vin în completarea cursurilor teoretice, facilitățile
pe care le oferă facultatea noastră studenților precum bilblioteca,
popota sau căminul și bursele
Erasmus+ din Belgia, Letonia, Italia, Franța și Elveția. Printre liceele care răspund „prezent” manifestându-și disponibilitatea de a
ne primi se numără liceele Mihail
Kogălniceanu din Snagov și Ioan
Petruș din Otopeni, Ion Barbu, Dimitrie Bolintineanu și Victor Babeș
din București.
În cadrul prezentărilor făcute de
studenți se subliniează cei trei piloni
importanți pe care specializarea Comunicare Publică și Interculturală se
bazează, și anume, comunicarea, securitatea și limbile străine. Atât elevii
cât și cadrele didactice sunt mereu
impresionate de modul în care se îmbină utilul cu plăcutul și cu munca în
echipă, în Facultatea de Securitate și
Apărare din cadrul Universității Naționale de Apărare Carol I.
Aspectele legate de oportunitatea desfășurării stagiului de practică, sau a internship-ului, în cadrul
unor instituții precum Ministerul
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Apărării, Ministerul de Interne, Ministerul Fondurilor Europene, sunt
foarte tentante pentru studenți, deoarece practica oferă experiență,
dezvoltă cunoștințele și îi expune
pe participanți la noi provocări cum
ar fi aceea a alegerii corespunzătoare a domeniului pentru dezvoltarea carierei în viitor. Programe
complementare precum Școala de
Vară de la Mangalia și Școlile de
Iarna de la Miercurea Ciuc și Alba
Iulia au întregit tabloul varietății de
preocupări pe care .universitatea
le are legat de formarea viitorilor
specialiști în comunicare publică și
interculturală.
Activitățile despre care se menționează au fost întotdeauna o
reușită a studenților acestui program, reflectând felul în care echipele formate în acest scop și aflate
în coordonarea cadrelor didactice
au comunicat liber, au colaborat,
și-au propus și au îndeplinit împreună obiective comune prin spirit
de echipă, dialog deschis, opinii liber încurajate. Fiind informați încă
de la începutul programului de licență și determinați să conștienti-

zeze specializarea pe care o vor
absolvi, studenții de la comunicare
evită clișeele în prezentare, evită
discursul anost și aplică metode
interactive de relaționare cu elevii
dar și cu cadrele didactice ale liceelor gazdă.
Atmosfera destinsă și prietenoasă permite stabilirea unor punți
de legătură ce se materializează
ulterior în cadrul vizitei pe care liceenii o desfășoară la universitate în
vederea unor sesiuni de pregătire
gratuită pentru examenul de admitere.
Teama de exprimare în public,
teama de discurs în fața unei audiențe mari este înlăturată prin
sprijinul permanent și consilierea
cadrelor didactice.
Emoțiile inerente sunt spulberate de entuziasmul de a face lucruri ce să îi definească pe ei, ca
oameni, ca viitori specialiști, însă
totul este mereu si va fi răsplătit pe
deplin prin interesul arătat de către
elevi, și, sperăm noi, prin numărul
mare de candidați la examenul de
admitere.
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Ca orice etapă a vieții pe care nu
o putem ocoli, încadrarea în câmpul
muncii este una dintre acțiunile primordiale pentru acceptare socială.
Având un loc de muncă calitativ,
tinerii sunt stimulaţi să-şi crească potenţialul economic, să înveţe
continuu şi să aducă plusvaloare.
Tranziţia de la şcoală la viaţa activă şi integrarea în muncă a tinerilor
reprezintă o problemă esenţială,
cu un puternic impact economic şi
social, fiind, în acelaşi timp un important etalon al eficienţei externe a
sistemului de educaţie.
Oare câţi dintre noi nu şi-au pus
fireasca întrebare „ce o să fac după
absolvirea acestei şcoli?” sau „pe
ce funcţie o să mă angajez după
terminarea facultăţii?”. Nenumăratele studii efectuate au arătat faptul
că există domenii care produc şomeri pe bandă, dar există şi domenii care sunt la mare căutare, astfel
încât la terminarea studiilor peste
90% dintre studenţi îşi găsesc un
loc de muncă conform specializărilor în care s-au pregătit. Suntem
conştienţi cu toţii că piaţa muncii în
România, ca oricare altă piaţă din
orice ţară europeană şi nu numai,
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are o evoluţie galopantă iar sistemul educaţional trebuie să o alimenteze cu resursă umană de calitate, pregătită să facă faţă rigorilor
impuse de angajatori.
Tinerii absolvenţi, ieşind de pe
porţile şcolilor fără experienţă în
vreun domeniu, se lovesc în primul
rând de zidul de netrecut al condiţiei „x ani de experienţă” pe care
foarte mulţi angajatori îi solicită ca
şi condiţie primară atunci când fac
public un post pentru ocupare.
Universitatea Naţională de

Apărare „Carol I”, considerată un
etalon al învăţământului de performanţă românesc, şi-a adaptat,
în decursul timpului programa şi
specializările pe care le oferă, şi
vine astăzi cu o ofertă deosebit
de atractivă, astfel că la termina-

rea studiilor cea mai mare parte
a absolvenţilor reuşesc să îşi găsească un loc de muncă. Concret,
se pune mare accent pe capitalul
uman, conştienţi fiind că un capital
uman mai ridicat prezice performanţă în muncă.
Desigur că se poate pune întrebarea „Ce oferă în plus UNAp
faţă de celelalte instituţii?”. Fiecare universitate are specificul ei,
însă pe lângă prestigiul câştigat
de-a lungul timpului, oferta educaţională a UNAp se poate mândri
cu faptul că este una din puţinele
universităţi ce pregătesc studenţi
ce pot încadra poziţii în aproape
toate instituţiile publice, de securitate națională şi internaţională, dar
şi în cadrul companiilor multinaţionale. Având în vedere varietatea
colectivului profesoral, atât cadre
militare cât şi profesori civili de cea
mai înaltă calitate academică, dorinţa de a se autodepăşi, punctualitatea, perseverenţa, spiritul de
competiţie sunt doar câteva dintre
caracteristicile cu care absolventul
UNAp este înzestrat atunci când îşi
începe „aventura” căutării unui job.
Fiecare tânăr îşi doreşte ca
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după absolvire să îşi găsească un
loc de muncă care să îi ofere, pe
lângă un salariu pe măsura pregătirii sale, şi o poziţie pe o scară
socială destul de ridicată. Organizaţiile internaţionale din care România face parte şi în care absolvenţii UNAp sunt încurajaţi să îşi
depună candidaturile sunt: Consiliul Europei, Organizaţia Naţiunilor Unite, NATO, OSCE şi altele.
Având în vedere că România este
parte a tuturor acestor organizaţii,
toţi tinerii de naţionalitate română
pot depune aplicaţia pentru un astfel de job. În instituţiile şi agenţiile europene se găsesc locuri de
muncă stimulante şi incitante şi se
recrutează candidaţi cu experienţă educaţională şi profesională cât
se poate de variată. Se lucrează
într-un mediu eterogen şi multicultural unde se încurajează perfecţionarea continuă prin posibilitatea
de a participa la cursuri de limbi
străine şi unde se poate atinge potenţialul maxim în cariera aleasă.
Desigur că simpla depunere
a unui CV către angajator nu ne
aduce succesul imediat. Este bine
de ştiut faptul că limba engleză
la un nivel avansat de cunoaştere reprezintă un atu important, şi
până se ajunge la o proba practică, lipsa stăpânirii unei limbi de
circulaţie internaţională va face
imposibilă accederea într-o etapă
viitoare unde ne putem etala atât
cunoștințele teoretice dar şi cele
practice, convingând angajatorul
de valoarea noastră.
Pe lângă cele expuse mai sus,
un factor demn de luat în seamă
este aşa numitul “networking”.
Absolventul trebuie să încerce să
cunoască cât mai multe persoane
din domeniul vizat, persoane de la
care poate afla informaţii despre
oportunităţile de angajare. Pentru
acestea el trebuie să urmărească
cu o frecvenţă destul de mare paginile de internet unde aceste organizaţii fac anunţurile de angajare şi
să acceseze conturile profesionale
ale persoanelor de interes din instituţia vizată, pentru a stabili legături.
În aceste scopuri, pentru a veni
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în sprijinul viitorilor absolvenţi dar
şi pentru a-i pregăti pe studenţi
pentru cerinţele în continuă schimbare pe piaţa muncii, Universitatea
Naţională de Apărare şi-a adaptat
foarte mult oferta de şcolarizare,
astfel că foarte mulţi din cei ce au
absolvit aici pot fi regăsiţi astăzi în
diferite departamente ale structurilor politice şi de securitate naţională şi internaţională, deoarece o

caracteristică aparte a tinerilor absolvenţi din UNAp este capacitatea rapidă de adaptare la cerinţele
angajatorilor şi eficientă în muncă.
Participarea activă a studenţilor şi
masteranzilor în cadrul programului Erasmus+ dar şi a programelor
de internship, existenţa stagiilor
de practică cât şi a altor activităţi
extracuriculare, face ca aceştia să
descopere şi să îşi însuşească o
parte din cerinţele unui viitor loc
de muncă şi să îşi consolideze cunoştinţele teoretice acumulate în
timpul studiilor.
Cât despre companiile multinaţionale, deşi la prima vedere pare
că este un loc mai greu accesibil
fără o experienţă prealabilă, realitatea diferă, în sensul în care
aceste companii angajează cu
precădere din aşa numită “generaţie B”. Generaţia B este generaţia
românilor care şi-au luat destinul
în propriile mâini. Ei sunt motorul
evoluţiei, sunt cei care depăşesc
obstacole şi cei care fac lucrurile
să se întâmple. Oriunde s-ar afla,
în ţară sau în afară ei, aceşti oameni arată imaginea unei Românii
care merge înainte, pe scurt, tineri
ambiţioşi cu sau fără experienţă
ce îşi manifestă dorinţa de a lucra

şi de a-şi demonstra valoarea. În
această privinţă, studenţii şi masteranzii absolvenţi UNAp pot foarte bine încadra poziţii în astfel de
multinaţionale, de la purtător de
cuvânt, consilier de imagine, consultanţi în PR, mediator, până la
strateg de campanii promoţionale în domeniul PR-ului, ofiţeri de
presă, specialişti şi consultanţi de
marketing strategic şi operaţional
etc.
Nu poate fi exculsă nici calea
antreprenoriatului din această discuţie, dacă luăm în calcul unele
sondaje de opinie ce arată că 7
din 10 absolvenţi şi-ar dori să aibă
propria afacere, însă doar jumătate sunt siguri că au şi abilităţile
necesare pentru a desfăşura o activitate de acest gen. Având în vedere rolul din ce în ce mai mare pe
care comunicarea îl joacă în toate
domeniile de activitate, combinat
cu faptul că firmele au nevoie de
o imagine cât mai bună pentru a
vinde, o firmă de consultanţă în
domeniul comunicării şi relaţiilor
publice poate fi un bun exemplu
ce poate fi urmat de către un tânăr
absolvent al UNAp.
Nu există o reţetă magică în a
găsi cel mai bun loc de muncă dar
fiecare dintre noi trebuie să ştim să
ne prezentăm cât mai bine în orice împrejurare. Se poate vorbi de
învăţăminte pentru tinerii studenţi
ce vor absolvi şi sunt în căutarea
unui loc de muncă. Este foarte important să fie încrezători, proactivi
în dezvoltarea educaţiei formale,
să-şi păstreze un nivel ridicat de
energie pozitivă, să-şi construiască şi să menţină o reţea socială de
colegi sau alte persoane de interes
prin intermediul cărora să înveţe
ce solicitări au organizaţiile sau ce
oportunităţi apar pe piaţa muncii.
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De-a lungul timpului, numeroase specii de animale au fost utilizate în scopuri militare, în special
pentru transport și tracțiune, fapt
evidențiat de unul dintre cele mai
loiale animale și anume calul, cavaleria fiind atât cea mai prestigioasă unitate militară din Europa,
cât și cea mai puternică forță militară din istoria asiatică, titluri deținute timp de mai multe secole.
Însă caii nu au fost singurii care au
dispus de o asemenea importanță. Antrenați și folosiți încă din anul
1100 î. Hr., elefanții au avut un rol
esențial în cadrul armatei lui Hannibal în cel de-al Doilea Război
Punic, dar și în timpul celui de-al
Doilea Război Mondial, fiind folosiți atât de Japonia cât și de AliRevista 1UP | 2017

                                 

ați. Statele Unite, pe de altă parte,
au utilizat catâri pentru transportul
proviziilor și al echipamentului pe
terenuri dificil de parcurs. Alte necuvântătoare apreciate și utilizate
pentru caracteristicile lor deosebite sunt cămilele Armatei Indiene,
porumbeii/cocoșii/liliecii/șobolanii
explozivi sau maimuțele folosite
de Armata Imperială Chineză la
începutul Dinastiei Song, porcii
de război, despre care Alexandru
cel Mare a aflat de la regele indian
Porus și pe care romanii i-au folosit împotriva elefanților, și, nu în
ultimul rând, câinii, al căror istoric
militar a fost prezentat succint în
articolul din numărul trecut al revistei.
Majoritatea oamenilor sunt con-

știenți de rolul pe care l-au avut și îl
au o parte dintre animalele menționate, însă puţini cunosc faptul că
un alt fel de soldat necuvântător
a apărut în anul 1960, când s-au
pus bazele programului NMMP
(The U.S. Navy Marine Mammal
Program), program care studiază
utilizarea militară a mamiferelor
marine precum delfinii și leii de
mare. În 1967 NMMP a devenit un
program clasificat și a intrat în categoria celor susținute de bugetul
negru (buget alocat unor operațiuni secrete), iar baza militară navală din Point Mugu, California și
personalul acesteia s-au mutat în
Loma, San Diego, cu un laborator
stabilit în Hawaii la Corps Air Station Marine pe Kāne’ohe Bay, laborator închis însă în 1993, ca urmare a procesului de restructurare
în armata SUA.În momentul de față
există însă cinci echipe de mamifere marine, fiecare instruită pentru un
anumit tip de misiune și care poartă
numele de „MK 4” („Mark 4”), „MK
5”, „MK 6”, „MK 7” și „MK 8”, reprezentate astfel : MK 4, 7 și 8 folosesc
delfini, MK 5 folosește lei de mare,
iar MK 6 folosește atât delfini, cât și
lei de mare.
Statele Unite nu sunt singurele care au pus bazele unui astfel
de program, marina sovietică operând, începând cu anul 1965, o
bază de cercetare în scopul analizării potențialelor activități militare
la care puteau participa mamiferele marine de la Kazachya Bukhta,
în apropiere de Sevastopol. Colonelul în rezevă Viktor Baranets,
care a observat antrenamentul
delfinilor militariîn perioada sovietică și în cea post-sovietică, a
declarat că mamiferele au făcut
parte dintr-un proiect mult mai ex18

tins privind armele de război, „întrecerea” dintre SUA și URSS fiind
evidentă. Acesta a declarat pentru
Associated France Press faptul că
americanii au fost primii care au
dezvoltat un astfel de program,
„dar când inteligența sovietică
au aflat despre misiunile pe care
le îndeplineau delfinii din SUA în
1960, Ministerul Apărării a decis,
la momentul respectiv, să abordeze această problemă.”Conform
lui Baranets, centrul a fost extrem
de neglijat în următori aniși se
presupune că armata rusă a închis programul la începutul anilor
1990, programul fiind preluat de
Marina Ucraineană după destrămarea Uniunii Sovietice. În martie
2000 însă, ucrainenii au transferat
proiectul militar din Sevastopol în
Iran și, conform presei, delfinii antrenați să pună mine subacvatice,
să localizeze combatanți inamici
și să caute submarine pe care să
le distrugă prin metode kamikaze
au fost vânduți Iranului. Cu toate
acestea, programul nu a fost finalizat,
în ciuda acestei tranzacții, și, după criza din Crimeea din anul 2014, a trecut
din nou sub control rusesc.
Ca urmare a secretomaniei cu
privire la astfel de programe și,
mai ales, cu privirela aceste practici rusești, au apărut de-a lungul
timpului numeroase zvonuri conform cărora unele țări întreprind
tactici de acest fel, însă nimeni
nu este sigur de veridicitatea lor,
singurele state cunoscute pentru instruirea mamiferelor marine
în scopuri militare fiind cele deja
amintite mai sus: Statele Unite,
Federația Rusă, Iran și Ucraina.
Astfel, mamiferele marine precum delfinii, balenele, focile și leii
de mare californieni sunt folosite
astăzi ca santinele pentru protejarea instalațiilor portuare și a navelor împotriva înotătorilor neautorizați, pentru detectarea minelor și
pentru recuperarea de echipamente de testare provenite de la nave
sau de la avioane. Capacitatea
acestor animale de a detecta și de
a găsi obiective la adâncime și în
ape tulburi este într-adevăr ceva
deosebit, un lucru pe care tehnologia încă nu îl duplica în totalitate.
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Dintre cele trei specii menționate,
cei mai utilizați sunt delfinii, în special delfinii cu bot gros, cunoscuți
și ca delfini comuni, care „sunt mai
buni decât orice mașinărie în ceea
ce privește detectarea minelor”susține Paul Nachtigall, șeful programului de cercetare de la Universitatea din Hawaii. Aceștia sunt
deosebit de eficienți aproape de
țărm, unde traficul naval generează mult zgomot, deoarece sistemele mecanice pot fi copleșite de
semnalele concurente. Delfinii nu
pot fi induși în eroare datorită sonarelor lor foarte bine reglate, producând astfel serii de sunete care
se lovescde obiecte,și provocând

ecouri prin care atât ei cât și balenele ucigașe formează o imagine
acustică a zonei în care se află,
abilitate cunoscută sub numele de
ecolocație.
Prin urmare, datorită calității
simţului auditiv şi a funcţiei de sonar, delfinii reprezintă un atuu în
domeniul militar, demonstrându-și
constant eficienţa în gestionarea
adecvată a conflictelor care implică elemente de Hard Power, conflicte precum Războiul din Vietnam (1955-1975) și Războiul din
Irak (2003-2011).
De cealaltă parte, chiar dacă
nu posedă capacități de sonar, leii
de mare californieni au o vedere
excelentă, o anduranță extraordinară, fiind capabili să vâneze
aproximativ 30 de ore fără oprire,
fără să mai menționăm avantajul
pe care îl au, acela de a fi amfibii.
Prin urmare, sunt foarte buni la găsirea și preluarea echipamentelor
pierdute și a minelor de practică,
antrenorii fixându-le un sistem pe

care să îl țină în gură. Astfel, odată
trimiși peste bord și,odată ce ținta
este găsită, primesc dispozitivul
de identificare și preluare și astfel
antrenorii pot aduce obiectul la suprafață. În 2011, a fost organizată
o demonstrație la centrul din San
Diego prin care un fost US Navy
SEAL a încercat să se infiltreze în
port cu o mină neînarmată. Marina
a dislocat imediat delfinii și leii de
mare pentru a patrula zona, ambele categorii de mamifere prinzând
scafandrulîn fiecare dintre cele
cinci încercări, leul de mare reușind chiar să atașeze o clemă de
piciorul scafandrului.
Marina Statelor Unite consideră că animalele nu sunt supuse
niciunui risc în timpul operațiunilor militare, deoarece sunt instruite să rămână la o distanță sigură
față de minele pe care le găsesc,
însă această practică generează
numeroase critici. Societatea Internațională a Cetaceelor din Connecticut condamnă utilizarea mamiferelor marine în zone de luptă
și declară că este “rău, lipsit de
etică și imoral să folosească viețuitoare inocente în război, deoarece ele nu pot înțelege scopul sau
pericolul, rezistența lor este slabă,
iar acesta nu este conflictul lor.”
În prezent, este posibil ca dorința
Societății de a opri folosirea mamiferelor în operațiuni militare să se
îndeplinească, existând informații care sugerează că programul
NMMP va fi încheiat la începutul
acestui an, iar mamiferele vor fi înlocuite cu roboți, precum General
Dynamics Knifefish.
Ajungând la finalul acestei scurte incursiuni în sfera acvatică a domeniului militar, singurul lucru care
poate fi spus este că aceste ființe
au atât o capacitate intelectuală
deosebită, cât și o serie de calități
unice pe care oamenii încă încearcă să le reproducă prin tehnologie.
Prezența lor în zonele de conflict salvează însă vieți și diminuează, pe cât se poate, gravitatea
și riscurile pe care războaiele le
aduc odată cu ele, fapt pentru
care trebuie să le fim recunoscători, să le prețuim și să le protejăm cât de mult posibil.
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RFK. For most people, these
letters might have a familiar ring
to them, especially the last two,
bringing back dark memories
of a long lost era, one that the
Americans will never forget,
one that they will honour for the
rest of their time. However, this
article is not about the faithful
day of President John Fitzgerald
Kennedy’s assassination, it is
a far too complex event to be
presented in just a few pages. No,
this article addresses yet another
assassination that took place in the
Kennedy family, the assassination
of Robert Francis Kennedy.
Born on November 20, 1925, in
Brookline, Massachusetts, Robert
F. Kennedy was the seventh child,
and the third boy, of Joseph P.
Kennedy Sr. and Rose Fitzgerald
Kennedy, as well as the younger
brother of Joseph P. Kennedy Jr.
and JFK. As one of the youngest
children, he was often overlooked
and took his place among the
girls, their father’s attention
being directed mostly to his older
brothers. Bobby, as his family
and friends used to call him, was
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thin, small, awkward, and shy, yet
kind and generous, at the same
time, his father describing him
as the family’s ”runt”, while his
grandmother worried that he was
”too much of a sissy” because
he clung too much to his mother.
Despite that, he grew up with
a strong sense of discerning
between right and wrong, good
and evil, following his mother’s
expectations of becoming the
most religious, dutiful, affectionate
and obedient of the Kennedy
children. As a result, a rift had
formed between him and his
father, their strained relationship
becoming quite obvious to anyone
who looked. Nevertheless, with
time, he learned to hide the soft
side of him, thus making his father
believe that Robert became more
like him than any other of the other
children, while his mother still
viewed the young man as a kind
soul, an example of all she wanted
in a child. It was biographer
Judie Mills who considered that
later on these two opinions had
a significant impact on the way
people viewed RFK: “His parents’
conflicting views would be echoed
in the opinions of millions of people
throughout Bobby’s life. Robert
Kennedy was a ruthless opportunist
who would stop at nothing to attain
his ambitions. Robert Kennedy was
America’s most compassionate
public figure, the only person who
could save a divided country.”
He served in the United States
Naval Reserve as a Seaman
Apprentice from 1944 to 1946,
but he was mostly isolated, some
mates going overseas before him,
thus leaving Kennedy behind,
others entering combat also before
him. This triggered a desire to leave
the military, as well as a frustration
to shirk responsibility while in the
service. In August 1944 his eldest
brother died, after he went on a

mission called Operation Aphrodite
that implied piloting a plane
loaded with dynamite toward an
enemy target and then parachute
to safety… the bomber exploded
before he reached his destination.
This tragedy left his other brother,
John, to fulfill the hopes their father
invested in Joe, to realise their
father s ambitions. As a result, it
became Robert’s mission to help
JFK in his ascension, changing
both of their lives, forever.
He
studied
at
Harvard
University from 1946 to 1948,
where, suprisingly enough, he
worked hard to become a member
of the varsity football team, earning
respect and appreciation from
his teammates, but especially
from his father, who praised him
for his performances, despite
Bobby being the total opposite
of what a footballer should be.
After graduating, he went on to
the University of Virginia School
of Law, where he was elected
as the president of the Student
Legal Forum, and, a year before
graduating, in 1950, he married
Ethel Skakel. He was the first of
the Kennedy boys to settle down.
After graduating, in June
1951, he had a brief encounter
with journalism, working as a
correspondent for ”The Boston
Post”, but for a short time. He later
became an assistant counsel to
the Senate Committee chaired
by Joe McCarthy, but his rise to
national attention hit the highest
point when he publicly challenged
Teamsters President Jimmy Hoffa
over the corrupt practices of its
union. He left the Committee in
1959 to prepare for assuming his
role as the campaign manager
for John in the 1960 presidential
election. This was the period when
his fierceness showed clearly that
he fought for his bother, ater all.
He pushed his staff to the limit, he
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launched powerful attack against
the other candidates, exposing a
dark, ruthless side of him few or no
people knew he had. The election
was a resounding success,
victory belonging, undoubtedly,
to JFK. After that, the matter of
choosing the Vice President came
to attention, generating many
speculations, probably because
the obvious choice would have
been Robert. However, John
selected rival Lyndon B. Johnson,
therefore, creating a sequence of
events that damaged permanently
the relationship between Bobby
and the newly invested Vice
President. Analysing this on
an emotional, and hypothetical
level, from the perspective of a
student descifering the meaning
of communication, it is quite
possible that this choice affected
the brother’s relationship as well,
because it was only natural for
Robert to strive to become Vice
President, to wish that his brother
would choose him. Although, their
relationship remained strong, the
event can be viewed as some kind
of betrayal, causing resentment
and contempt directed mainly at
Johnson, and, possibly at JFK.
Time went by yet, and in
1961 Bobby was appointed
as an Attorney General on
the strenght of the successful
election and served as the closest
adviser to the president until his
assassination in 1963. His tenure
is best known for its advocacy for
the Civil Rights Movement, the
fight against organized crime and
the Mafia, and involvement in U.S.
foreign policy related to Cuba,
but this article doesn’t offer the
possibility of extending the details
of these achievements, so, for
now, we will move on to the main
idea of this written material, RFK’s
assassination.
A known fact about Robert
Kennedy was that he never really
liked to be in the spotlight, he
was never interested in politics,
yet he entered this field anyway,
for his brother. Therefore, after
JFK’s death he intended to leave
that vicious circle, adamant in
his decision to not seek the
presidency, he was not his brother,
after all. However, in 1968,
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President
Johnson
prepared
to run for re-election, although,
following the January Tet offensive
in Vietnam, his poll numbers
dropped significantly, Kennedy’s
advisors urging him to enter the
presidential race. He still refused,
and, when asked by Art Buchwald
if he intended to run, Robert
replied, “That depends on what
Jackie wants me to do”, statement
that outlines what some people
already suspected, that the former
First Lady, Jacqueline “Jackie”
Kennedy had a great influence
on RFK’s future involvement in
politics, and, despite the fact that
she worried about his safety,
she campaigned for her brotherin-law and supported him. But
Jackie wasn’t the only factor that
determined Robert to run for
president, after the Tet Offensive in
Vietnam, he received a letter from
writer Pete Hamill that said poor
people kept pictures of President
Kennedy on their walls and that
Kennedy had an “obligation
of staying true to whatever it
was that put those pictures on
those walls.” However, the real
reason for Kennedy’s decision to
challenge Johnson for presidency
was his meeting with civil rights
activist César Chávez, who was
on a 25-day hunger strike showing
his commitment to nonviolence,
in Delano, California. Later, this
decision will bring the Kennedys
yet another death, Robert having
the same fate as his brother.
His campaign was mainly
focused on a platform regarding
racial and economic justice,
non-aggression
in
foreign
policy,
descentralisation
of
power and social change, the
young representing a crucial
element because he identified
them as being the future of a
reinvigorated American society
based
on
partnership
and
equality. The campaign brought
out different opinions, emotions,
and perspectives, as expected,
yet he had the support of many
people. As a result, he won the
Indiana Democratic primary and
the Nebraska primary, and, even
though he lost the Oregon primary
to McCarthy, he scored a major
victory in the California primary. He

was on the path to success, but,
no one knew how close tragedy
really was.
On June 5 1968, the day he
won, he addressed his supporters
after midnight, in a ballroom at The
Ambassador Hotel in Los Angeles.
He didn’t have the chance to enjoy
his victory. Shortly after his speech,
he was shot in the hotel kitchen
he was strongly advised to avoid,
even though it was a shortcut to
a press room. The perpetrator,
Sirhan Bishara Sirhan, a 24-yearold Palestinian, opened fire, hitting
Kennedy three times. However, the
simplicity of this tragedy ends here.
There are many theories
regarding Robert F. Kennedy’s
death, the most simple one being
that Sirhan acted alone, under the
banner of anti-Zionism, opposing
the national movement of the
Jewish people that supports the
re-establishment of a Jewish
homeland in the territory defined
as the historic Land of Israel.
Ironically, Sirhan was born in
Jerusalem, but is considered a
Palestinian Arab with Jordanian
citizenship.
Moreover,
RFK’s
support for Israel triggered an
intense feeling of hate that was
quite obvious in the bizarre,
obssessive and automatic phrases
written in Sirhan’s notebooks: “My
determination to eliminate RFK is
becoming more and more of an
unshakable obsession. RFK must
die. RFK must be killed. Robert F.
Kennedy must be assassinated.....
Robert F. Kennedy must be
assassinated before 5 June 68.”,
the date of the assassination seen
as significant, because it was the
first anniversary of the start of the
Six Day War between Israel and
the Arabs. An interesting fact is
that ever since his conviction in
1969 up to this day, Sirhan has
been claiming, to have no memory
of his crime or its aftermath and he
only remembered “being led into
a dark place by a girl who wanted
coffee”, then being choked by an
angry mob. Such a claim leads to a
Manchurian Candidate hypothesis
supported by psychologist and
hypnosis expert Dr. Eduard
Simson-Kallas
who
worked
with Sirhan in 1969. The theory
states that the Palestinian was
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psychologically programmed to
commit the murder, and, therefore,
he was not aware of his actions at
the time, his mind being “wiped” in
the aftermath by the conspirators
so he would have no memory
of the event nor of the persons
who “programmed” him. It is quite
hard to believe such a theory, it
seems too movie-like, yet so many
experiments took place around the
world that nothing could surprise us.
The second theory has up to 3
variations, yet they all uphold the
same idea: that there was more
than one gunman. That night, eight
shots were recorded on the audio
tape, but, in at least two cases, the
timing between shots was shorter
than humanly possible, evidence
that suggests another gunman
was present, if not more. In
addition, the fatal shot was behind
Kennedy’s right ear, coming from
a completely different direction
compared to Sirhan’s position,
a fact that strenghtened the
connection to a second gunman.
The identity of the gunma(e)
n was widely speculated, varying
from Thane Eugene Cesar, a
security guard, to a woman in a
polka-dot dress, and, finally, but,
unsurprisingly, to CIA. Out of these
three possibilities, Cesar has
been considered the most likely
candidate for a second gunman,
in spite of the fact that he insisted
that the gun he drew at the scene
of the shooting was a Rohm .38,
not a .22, also claiming that he got
knocked down after the first shot
and did not get the opportunity to
fire his gun. Strangely enough, he
forgot to mention at the time that
he indeed owned a a .22-caliber
Harrington & Richardson pistol
and, although, he showed it to
LAPD June 24, 1968, three years
later he claimed that he had
sold the gun months before the
assassination to a man named
Jim Yoder.
William W. Turner tracked
down Yoder in 1972, and,
fortunately, the man still had
the receipt for the pistol, which
was dated September 6, 1968,
and bore Cesar’s signature. It
was clear then that Cesar had
sold the revolver three months
after Kennedy’s assassination
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despite his claim in 1971.
According to Romanian author
and investigative journalist Dan
Moldea, Cesar submitted years
later to a polygraph examination,
denying any involvement in the
assassination and passing the test
with flying colors.
Moving on to the second
suspect, the woman in the
polka-dot dress was reportedly
seen by some witnesses in
various locations throughout the
Ambassador Hotel before and
after the assassination. She was
supposedly spotted with Sirhan, as
well as one or two other unknown
men. Evan Freed, attorney and
freelance
photographer,
saw
two men and a woman running
for the exit at the east end of the
pantry, and an elderly couple
reported to retired LAPD officer
Paul Sharagathat that they saw a
couple in their early 20’s smiling
and shouting “We shot him... we
killed Kennedy... we shot him...
we killed him”, but the official
reports of the incident suspiciously
disappeared and they were never
investigated.
The third version implies
the CIA supposed involvement.
Unsurprisingly, it was not the first
time it was suspected that the
CIA had some kind of meddling
in an assassination, the same
theory being debated five years
prior, when John F. Kennedy
was assassinated as well. As a
result, decades later, in 2005,
the filmmaker Shane O’Sullivan
decided to investigate the incident.
While researching a screenplay
based
on
the
Manchurian
Candidate
Theory
for
the
assassination of Robert Kennedy,
Sullivan states that he “uncovered
new video and photographic
evidence suggesting that three
senior CIA operatives were behind
the killing”.
They were later identified by
former colleagues and associates
as CIA operatives David Morales,
Gordon Campbell, and George
Joannides.
There
was
no
doubt regarding their identities,
respectable people such as
Ed Lopez, lawyer at Cornell
University, and Wayne Smith, a
state department official for 25

years, recognised Joannides
and Campbell instantly in the
photos taken at the site of the
assassination. Lopez was familiar
with Joannides ever since he was
a young law student, stating that “If
these guys decided you were bad,
they acted on it.”, while Smith, who
knew Morales well after working
with him at the US embassy in
Havana between 1959 and 1960,
states that Morales hated the
Kennedys, blaming their lack of air
support for the failed Bay of Pigs
invasion in 1961.
Unfortunately, Morales died of
a heart attack in 1978, Joannides
died in 1990, and no one knows
anything about Campbell, so the
theory cannot be investigated
further.
One thing is certain, there was
not only one gunman.
In November 2011, Sirhan’s
defense attorneys asserted that a
bullet used as evidence to convict
Sirhan was switched with another
one at the crime scene because
the bullet taken from Kennedy’s
neck did not match Sirhan’s gun.
Last but not least, we transcend
to an even more conspiratorial
realm, the theory of Miles Mathis
bringing new arguments which
support the idea that JFK faked his
death in 1963 and became some
kind of an underground president,
ruling from the shadows.
The theory claims that JFK
actually died in 1968, and,
therefore his brother, Robert, also
faked his death in order to take
his place in a hidden Kennedy
monarchy. It is not quite impossible
to believe such a thing, since
many people share the opinion
that important public figures often
use stand-ins, in case an attempt
at their lives should be made.
However, not many specialists
seriously take into account
such a hypothesis... it seems
too unrealistic and paranoid,
but the truth remains a secret.
What happened that night, we
will never know, though. All that can
be said is that 1968 was the year
when the Americans lost another
man that could have changed not
only the United States but also the
world, a man that will always be
remembered and honoured.
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DIVERTISMENT

VREM AFARĂ!
Mihnea PĂUN

                                 

Odată cu sosirea anotimpului
frumos si călduros vine și o anumită atitudine care se manifestă în
rândul oamenilor. Nu este vorba de
alergiile care îi țin pe unii în casă,
ci de altceva. Un nume propriu nu
are, pentru că este greu de definit.
Acest „altceva” este materializarea unei forțe abstracte, nevăzute, care ne ține departe de responsabilitățile zilnice, dezvoltând
brusc dorința de libertate și independența chiar și atunci când responsabilitățile ne strigă. Este de
asemenea și un truc care face ca
timpul să aibă alt sens, astfel că
ora șapte seara să nu mai fie așa
înspăimântătoare precum o face
gerul iernii.
Ora șapte seara devine mijlocul
zilei și nu mai simți nevoia să fugi
acasă unde e comod și bine, ci să
mergi liniștit în parcuri, pe terenul
de fotbal, de baschet sau în orice
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loc în care ne putem desfășura activitățile în aer liber. În acest context
oricine poate simți cum se revarsă
valul de schimbări care acționează
ca o forță de atracție purtându-ne
spre cafenele sau spre plimbări cu
prietenii. Un lucru este cert, acest
truc își face treaba cu mult succes,
reușind să țină tinerii departe de
responsabilitățile zilnice.
Întreabă studentul care își aduce aminte cu spontaneitate că e
student doar când i se vorbește
despre cursuri și taskuri de mult
uitate prin ungherele friguroase
ale începutului sau finalului de semestru, dacă poate observa ceva
diferit și abstract odată cu venirea
zilelor frumoase, călduroase.
Dacă nu înțelege, roagă-l să
pășească din când în când înapoi
în sala de curs, să înțeleagă mai
bine. O să vadă două tipuri de studenți, cei absenți ( deși prezenți fizic) și cei prezenți dar fără motivația de a interacționa cu activitățile
desfășurate. Starea acesta de fapt
nu se regăsește doar la studenți,

în niciun caz.
Oricine ar vrea să se bucure de
razele soarelui și de căldură odată
ce anotimpul friguros ia sfârșit și începe prin a sta cu gândul la vremea
frumoasă de afară și la activitățile
pe care le-ar putea avea. Este cert
că, dacă analizăm retrospectiv, realizăm cum întotdeauna gândim un
sigur lucru la venirea primăverii dar
și a verii - „vrem afară!”.
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DIVERTISMENT

TESTUL CUBULUI

TEST DE PERSONALITATE
Mihnea PĂUN

                                 

Testul de față este cunoscut
sub numele de Jocul Cubului, un test
pseudopsihologic care are la bază
vizualizarea și simbolul.
Pentru a rezolva testul este nevoie doar de sinceritate, o hârtie
pe care să scrieți răspunsurile la
următoarele întrebări, sau o memorie bună. Mai întâi veți răspunde la întrebări, iar semnificația răspunsurilor o veți afla la final.
• Imaginează-ți un câmp deschis,
iar acolo se află un cub. Cum
arată cubul? Este transparent
sau opac? Ce mărime are? Din
ce material este făcut cubul?
Unde se află în acel câmp? Este
în aer sau așezat pe jos?
• Tot în câmp există și o scară. Unde
este poziționată față de cub? Cât
de mare este scara și câte trepte
are? Este fragilă sau solidă?
• Pe lângă cub și scară, imagiRevista 1UP | 2017

nați-vă și un cal în acel câmp.
Descrieți acel cal în câteva cuvinte. Ce face acel cal și cum
se comportă? Este legat, are șa
sau umblă liber? Unde se află
față de cub și scară?
• În acel câmp deschis ar putea
să fie și flori. Este una singu-

ră sau sunt mai multe? Unde
se află florile față de cub? Ce
gândești despre acele flori și ce
sentimente îți inspiră?
• Acum imaginează-ți că vine o
furtună. Este o furtună mică
sau mare? O să dureze puțin
sau mult? A cuprins tot câmpul
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sau doar o parte din el? Cât de
aproape este furtuna de cub?
Pornește dinspre cub, scară, cal
sau flori? Cum le afectează pe
acestea?
• După furtună, din cele patru
elemente – cub, scară, cal, flori
– rămân doar două. Care sunt
acestea?
• Cubul te reprezintă pe tine, iar
ceea ce gândești despre el
gândești, de fapt, despre tine.
Dacă cubul este așezat pe jos
înseamnă că ești o persoană
cu picioarele pe pământ, cu un
spirit practic și simțul realității.
Dacă cubul se află în aer, ești o
persoană idealistă care trăiește mai mult în interiorul său și
în imaginație. Dacă cubul este
transparent, ești sincer și deschis, iar dacă este opac, tu ești
rezervat și discret. Dimensiunea cubului reprezintă dimensiunea egoului tău. Dacă este
făcut dintr-un material solid înseamnă că tu ești o persoană
puternică, iar dacă este un material moale, ești o persoană
sensibilă și emoțională. Felul
în care vizualizezi cubul este și
el important. Dacă vezi partea
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plată, ai tendințe superficiale,
iar dacă îl vezi tridimensional,
ești o persoană profundă, cu o
mare putere de înțelere.
• Scara reprezintă prietenii tăi.
Cu cât este mai aproape de
cub, cu atât ești mai apropiat de
prietenii tăi. Dacă scara este departe de cub, înseamnă că preferi să păstrezi o distanță față
de prietenii tăi. Cu cât are mai
multe trepte, cu atât ai mai mulți
prieteni. Dacă scara este solidă,
așa sunt și prieteniile tale, putând trece testul timpului. Dacă
este fragilă, așa sunt și prieteniile pe care le legi.
• Calul reprezintă partenerul tău
de viață, adică partenerul ideal,
dar și felul tău de a te purta cu
acesta. Felul în care ai de scris
acel cal și comportamenul său
îl caracterizează pe partenerul
tău. Libertatea calului se referă la libertatea pe care o acorzi
partenerului tău. Calul fără stare denotă un partener energic și
dinamic, iar calul calm, un partener atras de stabilitate. Distanța
dintre cub și cal arată apropierea
sau distanța din relație.
• Florile reprezintă copiii tăi, exis-

tenți sau potențiali. Gândurile și
sentimenele despre acele flori
sunt felul în care te gândești la
copiii tăi. Cu cât sunt mai multe
flori, atât de mult îți dorești copii.
• Furtuna reprezintă și dificultățile tale, dar și felul prin care te
confrunți cu ele. Proximitatea
dintre cub și furtună arată cât de
mult te afectează problemele și
cât de mult le lași să facă asta.
Problemele o să dureze la fel de
mult pe cât crezi că o să dureze
furtuna. Dacă furtuna este mare
și aproape, așa percepi problemele și ai tendința de a le exagera. În schimb, dacă furtuna este
mică și îndepărtată, ești o persoană calmă care poate depăși
orice cu fruntea sus. Lași problemele să te copleșească în cazul
în care furtuna acoperă tot câmpul. Elementul din câmp dinspre
care se apropie furtuna arată de
ce se leagă problemele tale. Da,
chiar și tu poți fi problema.
• Cele doua elemente care supraviețuiesc furtunii sunt lucrurile cărora le acorzi cea mai
mare importanță în viața ta.
Din ele îți tragi forțele și puterea vitală.
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CONTRAEDITORIAL

FACULTATEA ȘI LICENȚA...

FACULTATIVĂ
Ștefan AVRAM

                                 

Iată că a venit momentul să ne
înroșim, din nou, frunțile, cu palma, din cauza unei alte absurdități. În Ianuarie 2017, statul român
a decis, conform crizei epifanice a
fostului ministru al educației, Mircea Dumitru, că facultățile au posibilitatea de a renunța la susținerea
lucrării de licență ca probă obligatorie de absolvire a studiilor univeristare. Ordinul miticulul ex-ministru a fost emis în decembrie 2016
și se pare că ne dă motive noi să
ne căutam deja perii albi.
De acum înainte, o facultate
acreditată poate să aleagă, după
bunu-i plac între a te supune procesului tradițional de absolvire,
sau a te scuti de stresul, aparent
neobligatoriu, de a-ți prezenta lucrarea de licență, bazându-se pe
faptul că toți studenții români sunt
genii înnăscute în ceea ce privește cercetarea și redactarea unui
document specific ciclului de învățământ superior. Studențimea
a fost ridicată, indirect, la statutul
de ”entitate omniscientă”, asemeni
activității supreme, ispitindu-mă să
devin adept al politeismului.
Aproape că nu pot specifica,
cu exactitate, care sunt aspectele
benefice acordării acestei ”flexibilități” dar suspectez că eliminarea
probei ar putea dăuna semnificativ
dezvoltării personale și profesionale a majorității studenților, prin
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anularea posibilității de a-și testa
abilitățile de cercetare și documentare. Înțeleg, pe de-o parte,
că un viitor inginer, sculptor, avocat sau cântăreț nu ar avea nevoie
să îmbogațească mediul teoretic
al respectivului domeniu, pentru a
avea o carieră de succes, dar nu
se poate spune așa ceva despre
nenumarate alte specializări.
De acum înainte, facultățile pot
alege să ”meargă pe încredere”
când vine vorba de capacitatea
cursanților de a întocmi lucrări de
specialitate, asemeni unei profesoare ,exagerat de blândă, care
pune note de 10 tuturor elevilor
pentru că ”toți sunt copii buni”.
Din moment ce manifestăm
tendințe de a ne autosurprinde,
ca popor, cu diverse decizii, mult
prea iluminate pentru puterea de
înțelegere a occidentalilor, am putea să analizăm, succint, situația
din alte țări, care nu ne împărtășesc obsesia de a facilita ineficiența, prin lejeritate.
Ne putem îndrepta privirile, fără
jenă de exemplu, către mai multe cuiburi studențești, preferate
chiar de tinerii români, și aici mă
gândesc la Marea Britanie, Olanda, Danemarca sau Germania, și
vom descoperi, printre altele că,
probabil din spirit de sfidare față
de prea-evoluatul corp decizional
românesc, lucrarea de licență,

ca ceriță de absolvire este cât se
poate de prezentă, ba chiar obligatorie.
Nu sugerez că ar trebui să ne
predăm, în totalitate, unicitatea,
în favoarea apartenenței la turmă
dar atunci când o oaie din acea
turmă câștigă 4500 de dolari pe
lună ca angajat full-time la McDonald’s (valabil pentru Danemarca)
e posibil să aibă un motiv foarte
bun pentru abordarea unui anumit
specific procedural și în alte medii,
cum ar fi învațământul superior.
Nu mă înțelegeți greșit! Nu insinuez că menținerea sistemului
clasic va fi soluția ce va propulsa
economia României în stratosferă. Piedicile și plăcerile noastre
se intersectează la infinit, pentru
că ne place lejeritatea chiar dacă
avem prea multă, ne plac salariile
mari chiar dacă nu avem cum să
le suportăm din punct de vedere
economic și ne plac clopotele de
500.000€ chiar dacă România se
află pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește rata
sărăciei relative, cu un procent de
25,4%. Sunt mult prea multe răni
și prea puține pansamente, motiv
pentru care nu ne permitem să fim
atât de optimiști.
Păstrarea acestui element nu
este o propunere de geniu reformist cât, pur și simplu, o rugăminte de a nu repara ceva ce nu
este stricat. Chiar nu este cazul să
devalorizăm și mai mult instituțiile noastre de învățământ. Lăsăm
această responsabilitate celor
care folosesc coduri IBAN ca să
colecționeze diplome.
O lucrare de licență implică
un efort benefic pentru intelectul
generațiilor însărcinate cu vindecarea acestui stat și este încă o
mișcare împotriva eșecului. Ea nu
poate fi opțională.
26

