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Comunicat de presă 

Universitatea „Ovidius” din Constanța încheie un parteneriat educațional cu Academia de Fotbal 
„Gheorghe Hagi” 

 

Universitatea „Ovidius” din Constanța va semna un parteneriat educațional cu Academia de Fotbal „Gheorghe 
Hagi”. Evenimentul va avea loc miercuri, 17 februarie a.c., la ora 14:00, la Sala Senatului, Campusul 
Universitar, Corp A. 

Parteneriatul vizează asigurarea de către UOC a orelor suplimentare de studiu pentru sportivii Academiei, 
având ca scop final promovarea examenului de Bacalaureat, precum și evaluarea pe o perioadă de șase luni, a 
jucătorilor.  

La eveniment vor participa rectorul Universității „Ovidius”, prof. univ. dr. Sorin Rugină, fondatorul 
Academiei, Gheorghe Hagi și președintele Senatului Universității „Ovidius”, prof. univ. dr. Ion Botescu. 
Totodată, vor fi prezenți promotorii acestui parteneriat: directorul tehnic al Academiei Hagi, Lucian Burchel 
și decanul Facultății de Matematică și Informatică, lect. univ. dr. Alexandru Bobe, dar și decanii facultăților 
implicate: conf. univ. dr. Emanuel Plopeanu - decanul Facultății de Istorie și Științe Politice, conf. univ. dr. 
Cristina Tamaș - decanul Facultății de Litere, conf. univ. dr. Marius Skolka - decanul Facultății de Științe ale 
Naturii și Științe Agricole, prof. univ. dr. Adrian Stoica - decanul Facultății de Drept și Științe Administrative 
și prof. univ. dr. Virgil Frunză - decanul Facultății de Psihologie și Științele Educației.  
 
Cursurile destinate jucătorilor vor fi susținute de cadre didactice și masteranzi ai Universității, astfel: la 
disciplina Istorie de asist. univ. dr. Gabriel Manea, la disciplina Engleză de lect. univ. dr. Cristina Popescu, la 
disciplina Limba și literatura română de masterand Cristina Ilea, iar la disciplina Geografie de asist. univ. dr. 
George Cracu. Echipa UOC-ului care va realiza evaluarea sportivilor este formată din prof. univ. dr. Mihaela 
Rus - Facultatea de Drept și Științe Administrative și conf. univ. dr. Rodica Enache - Facultatea de Psihologie 
și Științele Educației.  
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