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Mesajul Rectorului Universității din Craiova la deschiderea anului universitar 2020/2021 

 

Stimați colegi, 

Dragi studenți, 

 

Ne regăsim la începutul unui an universitar care va intra în istorie. Suntem martori şi 

participanți la o etapă a evoluției umanității la care nu ne-am fi gândit la festivitatea de deschidere 

de anul trecut. Atunci ne regăseam emoționați şi dornici de un nou început în Aula „Mihai I al 

României”. Acum ne regăsim în spațiul virtual, îngrijorați, atenți la sănătatea noastră şi a celor 

apropiați, mai atenţi cu timpul pe care îl avem la dispoziţie.  

 

Anul trecut bobocii începeau aventura noului tip de program, a noilor libertăţi şi 

responsabilităţi. Anii terminali se concentrau pe examenele de licenţă și dizertaţie, pe carierele 

pentru care se pregătiseră. Ceilalţi trăiau din plin bucuria revederii cu colegii, cu profesorii, bucuria 

şi speranţa de a face mai bine, de a lucra mai mult, de a căuta noi şi noi oportunităţi pentru a-şi croi 

un drum cât mai trainic în viaţă.  

 

Noi, cadrele didactice, intram în săli cu bucuria tinereţii voastre, impresionaţi de entuziasmul 

celor mai mulţi dintre voi.  

 

Anul acesta ne regăsim într-un context schimbat, aglomerat de reponsabilităţi mult mai mari 

şi cu provocări pe măsură. Fiecare început de an universitar însemna o nouă aventură a cunoaşterii, 

a ştiinţei. Anul acesta avem parte, în plus, şi de o aventură a autocunoaşterii, a depăşirii barierelor, 

a propriilor limite. Dar, vă invit să nu excludem faptul că este un an care poate revela oportunităţi 

nebănuite, aşa cum nebănuite au fost problemele pe care trebuie să le depăşim împreună. Trebuie să 

fim atenţi şi deschişi!  

 

Un mare profesor observa într-un rând că atunci când cineva spune că un lucru a fost făcut 

ştiinţific înseamnă, de cele mai multe ori, că acel lucru a fost făcut cu rigoare. Anul acesta este anul 

rigurozităţii, al înţelepciunii şi al responsabilităţii.  
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