TÂRGOVIŞTEA - ORAŞ UNIVERSITAR
Aflată la jumătatea distanţei dintre Bucureşti şi Sinaia, Târgoviştea poartã pânã azi, în
atmosfera ei, amintirea privilegiului de fi fost, de-a lungul câtorva secole, Cetatea de Scaun a Ţãrii
Româneşti. Oraş curat şi verde, plin de monumente frumoase şi biserici vechi, vegheate de
impunătorul turn al Chindiei şi de liniştita Mănăstirea Dealu, dar deloc toropit de mediocritatea
provinciei, Târgoviştea oferă un mediu excelent pentru cei ce-şi aleg să-şi urmeze aici studiile
superioare.
Un prim motiv îl oferă climatul cultural pe care îl oferă, unic printre oraşele de provincie
muntene. Târgoviştea a găzduit primul centru tipografic al Ţãrii Româneşti, devenind mai apoi gazda
primelor forme de învãţãmânt umanist din această parte a ţării. Tot aici, diaconul Coresi a publicat
prima carte în limba românã. Numeroşi oameni ai scrisului, precum Ienãchiţã Vãcãrescu, Vasile
Cârlova, Ion Heliade Rãdulescu, Grigore Alexandrescu sau Al. Brãtescu Voineşti şi-au găsit inspiraţia
aici. Tot Târgoviştea a oferit românilor artişti remarcabili, precum pictorul Gheorghe Petraşcu sau
sculptorul Vasile Blendea.
Târgoviştenii nu picotesc, însă, la umbra gloriei apuse. Ei nu aşteaptă nici binecuvântări
culturale de la Bucureşti şi nici vreo „relansare a economiei naţionale” pentru a-şi onora tradiţia de
centru al culturii muntene: în oraş funcţionează o Filarmonică şi două teatre, galerii de artă, câteva
muzee, biblioteci, ba chiar cafenele intelectuale şi, deloc în ultimul rând, o Universitate capabilă să
pună în valoare deopotrivă moştenirea cărturarilor şi încăpăţânarea târgoviştenilor de a fi „altfel”.
Universitatea „Valahia” a schimbat nu doar atmosfera Târgoviştei, pe care a întinerit-o prin
miile ei de studenţi, dar i-a oferit şi o altă identitate, cea de centru universitar. Multe universităţi
europene faimoase, precum Cambridge, Oxford, Tübingen sau Heidelberg, au ocolit marile centre
urbane, creându-şi pur şi simplu oraşe studenţeşti în jur. Aceasta pentru că universitas, comunitatea
liberă a profesorilor şi a studenţilor, şi-a impus dintotdeauna, în faţa autorităţilor de tot felul, propriile
rigori: liniştea, fără de care nu poate exista studiu și reflecţie, și autonomia, pentru ca studenţii să
se poată bucura deplin de libertate de gândire, dar și de anii studenției lor. Târgoviştenii au înţeles mai
bine decât alţii aceste cerinţe ale vieţii universitare autentice, oferindu-le studenţilor un cadru
prietenos cărţii, dar şi parcuri, cafenele şi concerte, toate la un nivel financiar decent, de neregăsit
în marile oraşe.
Universitatea s-a dezvoltat rapid, tocmai pentru că a respectat, la rândul ei, nevoile acestei
comunităţi speciale. Ea şi-a creat propriul univers, atrăgând un corp profesoral competent şi oferind
condiţii excelente de studiu, cazare şi distracţie studenţilor. Universitatea „Valahia” a urcat rapid pe
primele poziţii în topurile oficiale ale instituţiilor de cercetare ştiinţifică. Ea şi-a înmulţit
permanent programele de licenţă, înfiinţând totodată numeroase forme de specializare înaltă, de tip
master sau doctorat, grăitoare pentru reputaţia cadrelor didactice ce le susţin. Această reputaţie
este, în fapt, cea care a strâns la Târgovişte studenţi din 38 de judeţe ale ţării, dar şi nenumăraţi
absolvenţi de facultate din toată ţara, dornici să-şi continue studiile post-universitare aici. Nu sunt
multe universităţile provinciale româneşti care oferă unui absolvent şansa de a-şi completa pregătirea
la cel mai înalt nivel academic.

Baza materială a universităţii a stârnit dintotdeauna respectul și chiar invidia marilor
universităţi din România şi chiar din străinătate. Nu e de mirare că numeroase manifestări de rang
naţional şi internaţional (colocvii, mese rotunde, conferințe) au ales universitatea „Valahia” drept
gazdă. Universitatea se mândrește cu un Centrul internațional de conferințe, cu zeci de
amfiteatre şi sute de săli de seminar, impecabil echipate; li se adaugă incinte sportive ultramoderne,
mii de locuri de cazare în cămine studenţeşti noi, cu camere spaţioase (dotate cu frigidere, maşini de
spălat şi cuptoare cu microunde), un Club al studenţilor cu propria sală de spectacole, o cantină
studențească în chiar centrul orașului – și așa mai departe.
Argumentele în favoarea universităţii târgoviştene nu se opresc nici pe departe aici. Grija
pentru o educaţie modernă, capabilă să ofere absolvenţilor o şansă în plus într-un mediu nesigur, cu
angajatori pretenţioşi, explică de ce Universitatea „Valahia” şi-a ajustat programele de pregătire la cele
ale Uniunii Europene şi a adoptat rapid sistemul european de credite transferabile. Efectele au
fost imediat vizibile: zeci de studenţi ai Universităţii au ales, prin programul de mobilităţi Erasmus, să
studieze, timp de un semestru, la universităţi de marcă din Europa occidentală, rezultatele obţinute
acolo fiindu-le înscrise pe foaia matricolă eliberată de Universitatea „Valahia”.
Cea mai importantă urmare a adoptării sistemului Bologna a fost însă mult dorita
recunoaştere europeană a diplomelor, care a oferit tinerilor şansa de a se angaja pe măsura
calificării lor, oriunde în Europa. Iar integrarea universităţii în circuitul academic european nu se
rezumă, desigur, la aspectele de ordin administrativ. Universitatea coordonează zeci de proiecte
ştiinţifice şi educative cu parteneri din Europa sau America. Personalităţi academice de renume
susţin anual cursuri şi conferinţe pentru studenţii târgovişteni, la numeroase specializări ale
universității.
Toate acestea au fost şi sunt posibile pentru că Universitatea „Valahia” este o universitate de
stat, acreditată instituţional. Aceasta înseamnă că ea beneficiază de recunoaşterea şi sprijinul
statului şi că, spre deosebire de unele instituţii particulare, respectă standardele riguroase impuse
de autoritățile ce reglementează şi evaluează calitatea învăţământului universitar. Acest statut
presupune, înainte de orice, că universitatea funcţionează în deplină legalitate. În plus, ea are acces
la programele sociale susţinute de bugetul de stat cum sunt bursele şi ajutoarele sociale, de care
beneficiază aproape 50% dintre studenţi, inclusiv cei admişi în regim cu taxă, care îşi pot astfel
recupera aproape integral cheltuielile de şcolarizare. Mai mult, la începutul fiecărui an universitar, ei
pot ocupa, în funcţie de rezultatele obţinute, un loc finanţat de la bugetul de stat, lăsând plata taxei pe
seama colegilor mai delăsători.
Sprijinul primit de la stat, dar şi abilitatea managerială sunt, de altfel, şi principalele motive
pentru care, pe lângă numeroasele locuri finanţate de la bugetul de stat, Universitatea
„Valahia” îşi permite să practice taxe de şcolarizare mici, aflate mult sub media altor universităţi
de stat sau particulare – fapt uşor de verificat pe internet. Această realitate nu presupune, însă, vreun
rabat de la calitatea actului didactic: studenţii Universităţii Valahia nu dau examene în faţa vreunui
calculator. Ei beneficiază direct de prezenţa şi consultaţiile unor profesori reputaţi, pe care îi cunosc
personal, se bucură de stagii de practică îndrumată, ca şi de ajutorul cadrele didactice tinere, multe
responsabile, ca îndrumători de an, de rezolvarea problemelor administrative sau didactice pe care le

pot întâmpina studenții. Sistemul de secretariat, complet informatizat, permite studenților accesul
imediat la situaţia lor şcolară.
Priorităţile politice, economice şi culturale ale României sunt primele responsabile de accesul
larg oferit românilor de toate vârstele pentru desăvârşirea educaţiei lor, prin studii universitare şi postuniversitare. Acesta este motivul pentru care admiterea, la orice formă de învăţământ a Universităţii
„Valahia”, nu mai presupune vreun proces anevoios. Pentru majoritatea absolută a specializărilor,
admiterea se face pe baza rezultatelor de la bacalaureat şi/sau a celor obţinute la materiile de
specialitate din liceu. Numărul de locuri disponibile, finanțate de la buget sau cu taxă este, pentru orice
specializare, virtual nelimitat.
Prin urmare, indiferent de aptitudinile personale, specializările vizate şi
planurile de viitor, Universitatea „Valahia” le oferă candidaţilor condiţii unice: un oraş
bogat în istorie şi plăcut, suficient de liniştit pentru studiu şi suficient de mare pentru a
nu te plictisi, condiţii excelente de cazare şi distracţie, dar şi un mediu academic
autentic, propriu unei universităţi de stat apte să creeze o tradiţie.

