Dragi colegi/dragi prieteni UBB-iști
Avem marți, 3 martie 2020, o șansă de a conecta universitatea noastră cu dinamica academică
europeană și de a ne continua parcursul în spațiul cultural și academic european din care de drept
facem parte, scăpând astfel de logica recuperării decalajului în misiune noastră universitară. Să nu
riscăm irosirea potențialului nostru, prin angajarea unor modele academice care nu corespund
întocmai normalității lumii europene în care trăim. În plus, printr-o decizie bună marți putem
elimina practicile academice electorale vetuste, de murdărire publică a demnității umane/personale
și profesionale, derivate din mentalitatea veche totalitară și/sau politicianistă; într-adevăr, am
asistat, cred eu, în ultimele zile la ultimele zvâcniri ale unor astfel de mentalități revolute, pe care
prin votul nostru putem să le eliminăm definitiv din cultura noastră academică, pentru a ne putea
apleca apoi cu demnitate asupra misiunii noastre universitare dedicată studenților și
cunoașterii/culturii umane.
După cum am spus în programul de candidatură, plasez candidatura mea la funcția de rector al
Universității noastre în paradigma unei universități de clasă mondială (world-class), care să
exprime, totodată, valorile noastre fondatoare și virtuțile care consider că trebuie să le fie asociate
- Tradiție (prin Bun-simț) și Excelență (prin Raționalitate/Înțelepciune) -, în spiritul umanist
modern
al încrederii și deschiderii,
pentru
a
genera o
cultură
organizațională
a solidarității și cooperării, într-un cadru instituțional dominat de etică, un cadru menit să susțină
apoi cu onoare și curaj misiunea noastră universitară. Într-o universitate modernă, libertatea de
gândire și libera căutare a adevărului nu pot fi îngrădite. Nu pot fi impuse linii de gândire și acțiune
prin autoritarism. Universitatea noastră va rămâne un spațiu al libertății, al științei, al frumosului
și al binelui, un spațiu al selecției/formării caracterelor și creativității/inteligențelor, pentru binele
națiunii și, în general, al cunoașterii umane. Îmi doresc să generăm mecanisme instituționale prin
care să valorificăm interesele/calitățile membrilor comunității noastre, astfel încât cooperarea și
solidaritatea să derive din angajamentul liber al indivizilor autonomi, nu prin constrângeri rezultate
din concentrarea puterii instituționale. Respectul și cordialitatea între servitori/căutători ai
adevărului se vor impune astfel, excluzând feudalismul universitar, spiritul de gașcă și interesele
de grup. Îmi doresc să fiu un rector care creează și conservă contextul normalității, în care apoi
colegii se pot exprima academic, fără să trebuiască mereu să fie evaluați și ghidați, și în care aleșii
înțeleg că sunt reprezentanții, nu „șefii” noștri. Cred, așadar, în descentralizarea și distribuirea
puterii instituționale, cu asumarea firească a responsabilităților asociate. Îmi doresc, pentru noi
toți, un climat academic în care caracterul greu predictibil al lumii complexe de astăzi să fie văzut
ca oportunitate de dezvoltare, nu ca pericol, iar recompensele și încrederea în oameni să
înlocuiască vânarea greșelilor și acțiunile punitive ca prim reflex instituțional.
Vă rog să veniți la vot și să alegem astfel încât să intrăm în normalitatea vremurilor noastre, în
care să putem merge și construi împreună!
Prof. univ. dr. Daniel David

