
Comunicat de presă

(28 septembrie 2015)Ref.: Mesajul Preşedintelui României, domnul Klaus Iohannis, cu
prilejul deschiderii oficiale a anului universitar 2015-2016 în cadrul Universităţii "Babe� -
Bolyai" Cluj Napoca şi a manifestărilor dedicate aniversării a 20 de ani de existenţă a liniei

de studii în limba germană

        Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, a transmis luni, 28 septembrie a.c., un

mesaj cu ocazia deschiderii oficiale a anului universitar 2015-2016 în cadrul Universităţii

"Babe� - Bolyai" Cluj Napoca şi a manifestărilor dedicate aniversării a 20 de ani de existenţă

a liniei de studii în limba germană. Mesajul a fost citit de către doamna Ligia Deca, Consilier

de Stat, Departamentul Educaţie şi Cercetare.

Vă prezentăm în continuare textul mesajului:

"Domnule Rector,

Distinşi profesori,

Dragi studen�i,

Doamnelor �i domnilor,

Cu ocazia deschiderii anului universitar şi a manifestărilor prilejuite de aniversarea a 20 de ani

de existenţă a liniei de studii în limba germană la Universitatea "Babe� - Bolyai", daţi-mi voie

să vă adresez câteva cuvinte. Respectul fa�ă de Universitatea dumneavoastră de tradiţie şi

înaltă ţinută academică î�i are fundamentul în însă�i calitatea actului educa�ional oferit

studen�ilor, din rândul cărora am avut bucuria de a face parte �i eu. 

Am lansat la începutul anului şcolar invitaţia la o amplă consultare publică pe tema educaţiei.

Sunt încrezător în contribuţiile comunităţii academice din care faceţi parte la construirea unei

viziuni moderne, predictibile �i pe termen lung asupra sistemului educa�ional, care să se

materializeze într-un cadru legislativ adecvat şi stabil. Îmi doresc să oferim universităţilor,

profesorilor, studen�ilor, elevilor, părin�ilor �i societă�ii în ansamblu sentimentul de

stabilitate �i încredere, normalitatea a�teptată de mult prea mult timp. Vreau să contribuim

to�i: �coli, licee, universită�i, institute de cercetare, exper�i �i practicieni, autorită�i

publice �i mediu privat, politicieni �i societate civilă, pentru a reclădi sistemul de învăţământ

românesc, în acord cu aşteptările societăţii şi în deplină concordanţă cu cerinţele unei pieţe a

muncii dinamice şi competitive.

Domnule Rector,

Distinşi profesori,

Faptul că în acest an aniversăm 20 de ani de existen�ă a liniei de studii în limba germană

demonstrează, încă o dată, rolul universită�ilor în conservarea identită�ii culturale a



minorită�ilor din România �i în asigurarea dreptului egal la educa�ie pentru to�i cetă�enii

săi. Vă felicit pentru caracterul multicultural, plurilingvistic �i multiconfesional al

Universită�ii "Babe� - Bolyai". Diversitatea se cuvine apărată �i promovată, ea fiind de

altfel o valoare fundamentală a Europei unite. 

Dragi studen�i ai Universită�ii "Babe� - Bolyai",

Vă urez un an universitar bogat în realizări, alături de colegi responsabili fa�ă de propria

formare �i de profesori care să vă inspire. Clujul este un oraş universitar în care nu vă lipsesc

oportunită�ile de a vă implica în activită�i de voluntariat �i proiecte inovatoare, culturale sau

profesionale. Mă bucur să remarc existen�a unor organiza�ii studen�e�ti puternice,

implicate activ în reprezentarea intereselor studen�ilor, dar �i în demersurile de promovare

�i dezvoltare a comunită�ii lor academice. Cred că parteneriatul între studen�i �i dascăli

este fundamental pentru viitorul institu�iilor de învă�ământ superior din România.

Doamnelor �i domnilor,

Vă asigur de înalta pre�uire ce o port Universită�ii "Babe� - Bolyai", a cărei tradi�ie �i

performan�ă au rămas constante în fa�a tuturor provocărilor. Mult succes în noul an

universitar!"
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