
Dragi studenți  

 

Doresc să vă mulțumesc, în primul rând,  pentru că sunteţi studenţi ai Facultăţii de Litere 

din Oradea - unii de câţiva ani deja, alţii “boboci”. Vă mulţumesc, de asemenea, pentru efortul de 

a vă proteja în această perioadă de pandemie pe voi, pe cei dragi, pe colegii și profesorii voștri. 

Vă transmit respectul și admirația mea tuturor pentru maturitatea, răbdarea și 

perseverența dovedite în momente în care ne confruntăm cu numeroase obstacole care nu ne 

permit firescul unor întâlniri sau dezbateri  şi care, pentru moment, ne îndepărtează fizic. 

Cursurile facultății noastre vor începe la 1 octombrie fără festivităţi sau activităţi 

tradiţionale şi, după ce în primele două zile veţi fi contactaţi pentru organizări ale studiului on-

line, de luni, 5 octombrie ne vom desfășura toate activităţile on-line, în cel mai bun mod cu 

putinţă. Tot atunci şi tot on-line, ne vom cunoaşte studenţii anului I de la toate specializările.  

Pandemia a schimbat profund existența noastră; predarea la distanță pe care facultatea 

noastră o reia acum, dictată de o necesitate a momentului, ne arată, în fapt, importanța întâlnirilor 

academice, cu bucuria apropierii de oameni,  de text sau de cel ce l-a scris, de colegi sau de 

profesori. În săli de seminar şi în amfiteatre se crește împreună și se construiește o identitate de 

relație unică, fiindcă prezența celuilalt face să se nască condițiile necesare pentru înflorirea 

creativității și a incluziunii. Să ne dorim cu toţii să revină aceste realităţi fireşti, cât de curând. În 

vremurile de acum însă, ne întâlnim doar on-line, dar, tocmai de aceea, nu mai este timp pentru 

indiferență, egoism și diviziuni, este timpul de a privi înainte plini de curaj și speranță - o 

speranță de cunoaştere, de mai bine şi mai frumos prin cuvânt sau litere! Vom începe alături un 

nou an universitar; nu va fi aşa cum ni l-am dori, dar putem folosi ocazia pentru pentru a ne 

dovedi, fiecare dintre noi, că nu vom lăsa obstacolul fizic să doboare puterea Literelor.  

Să începem să ne bucurăm de tărâmul literelor împreună, pentru a transforma ziua de 

mâine în ceea ce ne dorim. Vreau să cred că veţi începe a aduna în sensurile speciale ale literelor 

pentru fiecare dintre voi:  A – de la abnegaţie, B – de la bunăvoinţă, C – de la curaj şi, tot aşa, 

veţi adăuga voi sensuri şi idealuri nenumărate pentru anii de studenţie sau pentru cei de după 

această etapă. 

Un an universitar 2020 – 2021 cu sănătate, împliniri în toate planurile şi mult bine! 

Decanul 


