
                                           POVESTEA UNEI UNIVERSITĂȚI DE SUCCES! 

 

             Universitatea Creștină ,,Dimitrie Cantemir” din București aniversează, în acest an 

universitar , 2020-2021, 30 de ani de  existență academică , fiind fondată de către prof.univ. dr. 

Momcilo Luburici, Președintele Universității și de către prof.univ.dr. Corina Adriana Dumitrescu, 

Președintele Senatului UCDC.   

        Astăzi,  Universitatea care poartă numele marelui cărturar și om politic, ,,Prințul filosof” 

Dimitrie Cantemir, se remarcă ca fiind una dintre  cele mai moderne, competitive și performante 

universități private din România. Dovada elocventă, în acest sens, o constituie aproape o sută de 

mii de absolvenți ai studiilor de licență și de masterat, specializați în diverse domenii ale cunoașterii 

umane: științe juridice, științe politice, științe administrative, științe economice, științe ale 

educației, limbi și literaturi străine . Numai în acest an universitar, atât la Universitatea din 

București, cât și în centrele universitare din țară de la Cluj, Timișoara, frecventează cursuri de 

licență și de master peste 2000 de studenți, ceea ce evidențiază prestigiul de care se bucură această 

instituție de învățământ superior în peisajul academic românesc.  

     Însă  ceea ce individualizează Universitatea Creștină ,,Dimitrie Cantemir” , atât  în mediul 

academic românesc, cât și pe plan internațional, este dimensiunea internaționalizării promovată 

prin cultura managerială a fondatorilor acestei instituții, fundamentată pe valori autentice ale eticii 

și integrității academice. Din această perspectivă, Universitatea Creștină ,,Dimitrie Cantemir”  are 

relații internaționale cu universități și instituții de învățământ superior, parteneri instituționali din 

țări precum: SUA, China, Japonia, Coreea de sud, Finlanda,Turcia, Italia, Spania, Ucraina, Rusia, 

Serbia, Eticopia, Nigeria, Kazastan, Georgia, Slovacia, Polonia, Franța , Germania, UK șa. 

   Tot pe linia internaționalizării se remarcă activitatea de cercetare științifică prin publicații, care 

s-a impus în mediul academic românesc, dar și la nivel internațional, prin publicații științifice 

indexate în baze de date internaționale , precum COGITO : singura revistă de cercetare științifică 

multidisciplinară din mediul academic românesc, publicație care apare din 2009, cu 4 numere/an, 

inițial fiind editată în limba română și  în limba engleză, actualmente, fiind publicată doar în limba 

engleză.  În cei 11 ani de apariție editorială,  revista COGITO a publicat peste 500 de articole și 

comunicări susținute la conferințe internaționale,  având colaboratori profesori universitari și 

cercetatori din țară și din întreaga lume academică: www.cogito.ucdc.ro 

   În același context al publicațiilor academice se inscrie și revista EUROMENTOR sau Studii 

despre educație, apărută in anul 2010, cu o frecvență de 4 numere/an, inițial în limba română și în 

limba engleză, ulterior, fiind publicată numai în limba engleză. În 10 ani de apariție , revista 

EUROMENTOR a publicat peste 400 de articole și comunicări prezentate la conferințe 

internaționale în domeniul educației- www.euromentor.ucdc.ro 

      De altfel, Universitatea Creștină ,,Dimitrie Cantemir se distinge prin contribuția remarcabilă la 

dezvoltarea sistemului educațional românesc, prin formarea a sute de cadre didactice pentru 

învățământul primar și preșcolar, în cadrul Facultății de Științe ale Educației, fiind singura 

universitate  privată din București care pregătește cadre didactice pentru învățământul 

http://www.cogito.ucdc.ro/
http://www.euromentor.ucdc.ro/


preuniversitar public și privat.  În această Universitate, desfășoară activitate didactică și de 

cercetare științifică profesori universitari care fac parte din elita științifică, politică, socială și 

culturală a României, bucurându-se de recunoaștere națională și internațională. Astfel, 

Universitatea Creștină ,,Dimitrie Cantemir” s-a remarcat în acești ani prin organizarea de 

numeroase Conferințe internaționale, care au prilejuit participarea unor numeroși colaboratori din 

țară și din străinătate. Astfel, amintim Conferința emblematică pentru Universitate, dedicată 

cunoașterii și cercetării operei lui Dimitrie Cantemir, aflată la cea de-a 8-a ediție. De asemenea, 

Conferința internațională despre ,,Cultura europeană a Drepturilor omului. Dreptul la fericire”, 

aflată la a 7 –ediție. În domeniul educației au fost organizate, în anul 2013, Conferința 

internațională ,,Educația în viitor” și  Workshop-ul internațional ,,Connecting Generations” , 

desfășurate în cadrul Proiectului,,Grundtvig”,   cu participarea a 17 colaboratori străini din țări 

precum: Finlanda , Italia, Turcia, Grecia, Slovenia șa. Nu în ultimul rând, din inițiativa doamnei 

prof. univ. dr. Corina Adriana Dumitrescu a fost organizată, în  anul 2018, Conferința internațională 

în domeniul Filosofiei Dreptului, cu participarea Președintelui Asociației internaționale de 

Filosofia Dreptului, prof. Mortimer Newlin Sellers, doctor Honoris Causa al Universității Creștine 

,,Dimitrie Cantemir”. Această Conferință a fost urmată de participarea unui grup de profesori și 

studenți, condus de către prof.univ.dr. Corina Adriana Dumitrescu( Președintele Senatului UCDC) 

și de către prof.univ.dr. Cristiana Cristureanu ( Rectorul UCDC) la Congresul mondial de Filosofia 

Dreptului din iulie, 2019, de la Lucerna, Elveția, unde s-a decis ca ediția a 20-a Congresului 

mondial de Filosofia Dreptului să fie găzduită de către Universitatea Creștină ,,Dimitrie Cantemir”  

din București, în vara anului 20221. 

    Sunt performanțe academice care nu ar fi fost posibile fără implicarea de excepție a creatorilor 

acestei universități, prof. univ.dr. Momcilo Luburici și prof.univ.dr. Corina Adriana Dumitrescu,  

care, astăzi, au motive de bucurie și de satisfacție, pentru  oportunitățile create tinerilor care au 

absolvit această instituție de învățământ superior. Tinerii care studiază, în acest moment aniversar, 

în această Universitate au șansa de a învăța și de a se forma ca oameni autentici într-o instituție de 

învățământ superior etalon, pentru mediul academic românesc, care oferă modele autentice de 

manageri, formatori, profesori universitari și cercetători științifici, în același timp, o instituție cu o 

infrastructură modernă la nivelul standardelor europene și internaționale. 

  Fondatorii acestei Universități, împărtășind spiritul cantemirian, promovează în întreaga activitate 

didactică și de cercetare științifică, atât în rândul cadrelor didactice, cât și al studenților și al 

masteranzilor, valorile eticii creștine, oferind , prin excelență, o educație umanistă, o nouă educație 

axiologică menită să spiritualizeze tinerii cantemirieni, pregătindu-i astfel, pentru o societate în 

schimbare și devenire.    

                              La mulți ani UCDC !          La mulți ani, fondatorilor UCDC! 

                                                                                                    Prof.univ.dr. hab. Gabriela Pohoață 
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