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Directorul regional pentru Europa Centrală și Orientală al 

Agenției Universitare a Francofoniei (AUF), prof. Mohamed 

Ketata, și-a declarat, la Suceava, susținerea deplină pentru 

proiectele de integrare pofesională a tinerilor specialiști pe piața 

muncii.  

Activitatea de cercetare ştiinţifică din cadrul Universităţii 

„Ştefan cel Mare” din Suceava şi implicarea acesteia în 

promovarea valorilor susţinute de francofonie au fost apreciate 

de directorul regional pentru Europa Centrală şi Orientală al 

Agenţiei Universitare a Francofoniei (AUF), prof. univ. 

Mohamed Ketata. Profesorul Ketata a efectuat o vizită de trei 

zile la USV, la invitaţia Centrului de Reuşită Universitară 

(CRU), din cadrul USV. 

După ce a participat la examenul de dizertaţie al primei promoţii 

a masteratului internaţional francofon, cu dublă diplomă – USV 

şi Universitatea de Stat din Republica Moldova, în Teoria şi 

practica traducerii, prof. Ketata ne-a declarat că CRU de la 

Suceava este „un centru foarte dinamic, care oferă multiple 

activităţi şi care participă la difuzarea francofoniei şi a valorilor 

francofoniei”. Directorul AUF, care pe parcursul vizitei la 

Suceava a fost însoţit de coordonatorii CRU Suceava, prof. univ. 

DHC Sanda-Maria Ardeleanu şi lector dr. Mariana Şovea, a 



afirmat că centrul sucevean participă la difuzarea valorilor 

francofoniei în cadrul universităţii şi în comunitate, iar sprijinul 

Agenţiei pentru acesta va continua. Sprijinul AUF constă în 

susţinerea în continuare a unui post de lector de limbă franceză la 

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării şi a masteratului 

internaţional de Teoria şi practica traducerii, care a demarat ca 

un proiect al AUF. De asemenea, la USV vor efectua în 

continuare stagii de cercetare bursierii doctoranzi şi post-

doctoranzi „Eugen Ionescu” şi, vara viitoare, este foarte posibil 

ca la Suceava să fie organizată o şcoală doctorală de vară. 

 

 


