\&quot;Nu voi fi un rebel\&quot;

in Universitatea "Lucian Blaga" au inceput deja alegerile la toate nivelurile. Constantin Oprean pare a fi
singurul candidat pentru inca un mandat in functia de rector.
Reporter: Mai candidati pentru functia de rector?
Constantin Oprean: Daca cei care sunt in aceasta universitate doresc acest lucru si masa critica a
oamenilor din universitate a constatat ca merit sa candidez in continuare, probabil ca voi raspunde in mod
afirmativ. Nu voi fi un rebel daca voi constata ca nu exista un suport real si sigur. Nu ma voi baza pe
strategii legate de modul in care doresc unii sa ma impinga in fata.
R.: Şi pe ce va bazati?
C.O.: Numai pe partea de infrastructura pot sa trec in vedere asa, cateva realizari: proiectul Facultatea de
Inginerie, cladire Facultatea de Drept, cladire Facultatea de Ştiinte Economice, proiect Facultatea de
Medicina, caminul studentesc numarul 2, cantina Facultatea de Teologie, camin si spatii de invatamant la
Atlassib, colaborare Continental, Centru de perfectionare Paltinis, extindere si intrarea in proprietate
spatiu Facultatea de Jurnalistica, caminul de pe strada Electricienilor, achizitie autobuz primarie, obtinere
teren constructii bloc locuinte pentru tinerele cadre didactice, proiectul noii sali de sport, constructie
Centru Universitar pe Banatului care este si el aproape in faza de finalizare, constructie camin tip hotel cu
250 de locuri, proiect mansardare la Facultatea de Litere, Arte si Istorie, intermedierea unor donatii ca
urmare a relatiilor de prietenie pe care le-am avut eu...
R.: Ce astfel de donatii ati primit?
C.O.: Colanul si sigiliul rectorului, le-am primit in perioada mandatului meu de la Camera de Comert si
Industrie, cea care reprezinta tot mediul economic si de afaceri din Sibiu. Nu le-a cumparat rectorul ca a
vrut rectorul sa-si puna un colan la gat, e o chestiune legata de cooperarea cu mediul extern. Pe urma
medaliile universitatii sponsorizate in totalitate de firma Atlassib, biblioteca de matematica.
R.: Pentru noul mandat ce obiective aveti?
C.O.: Vom continua toate investitiile pe care le avem demarate, vom dezvolta programele de studii in
limbi straine, corelat cu cresterea vizibilitatii internationale a universitatii si accesarea unversitatii in
structuri de decizie la nivel national.
R.: Va ganditi si la o restructurare a universitatii?
C.O.: Pot sa va spun sincer ca cele mai mari constrangeri nu au fost din partea mediului extern si din
partea mediului intern. Probabil si din lipsa de comunicare de cele mai multe ori. Doresc o restructurare a
universitatii la nivel institutional.
R.: Dar concret la ce restructurare va referiti?
C.O.: Ca sa dau un exemplu, dezvoltarea programelor de studii cerute pe piata. Noi avem o oferta destul
de mare, va trebui sa ne focalizam pe programele care sunt cerute pe piata. Un alt exemplu, cand ma refer
la partea de restructurare ma refer si la Directia administrativa. Vor trebui create structuri noi care sa
gestioneze proiectele de fonduri comunitare si structurale, care au finantari extraordinare. Aici nu mai
merge cu povesti.
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