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    Unul din cele două premii pentru literatură comparată 

oferite de Asociația de Literatură Generală și Comparată din 

România în cadrul lucrărilor Colocviului internațional 

Modelul francez în cultura română - asimilare/ disimilare, 

care a avut loc recent, la București, a revenit unui 

reprezentant al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava. 

    Invitata de onoare a fost Societatea Franceză de 

Literatură Generală și Comparată, prin participarea câtorva 

universitari din Toulouse, Paris-Nanterre și de la 

prestigioasa EHESS (Școala de Înalte Studii în Științe 

Sociale) din Paris. 

    Universitatea suceveană a fost reprezentată de prof. univ. 

dr. Muguraș Constantinescu și de asistent univ. dr. Gina 

Puică, cu interesante lucrări despre biculturalitate, 

bilingvism și forme specifice de autotraducere. 

    Anul acesta, unul din cele două premii pentru literatură 

comparată a revenit doamnei Muguraș Constantinescu, 

pentru cartea publicată în 2017 la Bruxelles, editura Peter 

Lang, intitulată „La traduction sous la loupe - lectures 

critiques de textes traduits”. 

    Președintele juriului și al ALGCR, profesor univ. dr. 

Mircea Martin, membru corespondent al Academiei 

Române, a subliniat importanța comparatisticii, în strânsă 

legatură cu teoria literară și istoria literaturii. 



    De altfel, colecția „Nouvelle poetique comparatiste”, în 

care a apărut volumul premiat, subliniază elocvent acest 

lucru. 

    Prof.univ.dr. Muguraș Constantinescu și-a exprimat 

satisfacția de a fi găsit un loc adecvat traductologiei în 

cercetarea comparatistică prin istoria și critica traducerii pe 

care o practică de câteva decenii, ca redactor șef al revistei 

„Atelier de traduction” și ca îndrumător a numeroase teze de 

doctorat în acest domeniu. 

    Vara lui 2018 se dovedește a fi una fructuoasă pentru 

universitara de la USV, dat fiind că, la începutul lunii 

august, prof.univ.dr. Muguraș Constantinescu urmează să 

prezinte cursul inaugural despre istoria traducerilor la 

Universitatea Federală Santa Catarina, din Florianopolis, 

Brazilia. 
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    România a ocupat primul loc în clasamentul general al 

Campionatelor Balcanice de atletism de la Stara Zagora 

(Bulgaria), cu 23 de medalii, dintre care 9 de aur, 8 de argint 

şi 6 de bronz. 

    Atletul Clubului Sportiv Universitar din Suceava a reușit 

o nouă performanță internațională, de această dată la 

Campionatul de seniori, desfășurat vineri și sâmbătă în 

localitatea Stara Zagora din Bulgaria. 

    Medaliile de aur ale României au fost obţinute de Andrei 

Gag la triplusalt (20,19 m), Alin Alexandru Firfirică la 

aruncarea discului (63,76 m). 
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    Înscrierile în sesiunea de admitere-iulie 2018 pentru 

programele de studiu oferite de cele 10 facultăți ale 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, respectiv 

pentru licență – învățământ la zi și la distanță, masterat și 

conversie profesională, care au început pe 9 iulie 2018, s-au 

încheiat pentru candidații cetățeni români, joi, 19 iulie. 

    Într-un comunicat de presă al USV se precizează că 

înscrierile continuă până pe 25 iulie pentru românii de 

pretutindeni și pentru cetățenii străini. 



    Sursa citată menţionează că în sesiunea iulie 2018 de 

admitere,  oferta educațională a universității a atras un total 

de 1932 de candidați cetățeni români pentru programele de 

licență și 806 pentru programele de masterat, fiind 

prelucrate, totodată, 590 de dosare de înscriere transmise de 

români de pretutindeni și cetățeni străini, iar în lucru se mai 

află alte 595 de solicitări. 

    În această rundă de înscrieri, programele de licență și 

conversie profesională au cumulat un număr de 3379 de 

opțiuni pentru cele 1170 de locuri bugetate și 1970 de locuri 

cu taxă scoase la concurs, iar programele de masterat au 

cumulat 1450 de opțiuni pentru cele 595 de locuri bugetate 

și 940 de locuri cu taxă scoase la concurs. 

    „Universitatea «Ștefan cel Mare» din Suceava speră într-

o bună dinamică a înmatriculărilor, care vor începe luni, 23 

iulie, și se vor derula până pe 26 iulie, urmând ca pe 27 iulie 

să fie publicate rezultatele finale”, se precizează în 

comunicatul de presă. 

    Pentru a fi admiși, candidații înscriși trebuie obligatoriu 

să se înmatriculeze, altfel vor pierde locul ocupat în urma 

înscrierii. Studenții care ocupă, în urma înmatriculării, un 

loc cu taxă vor putea fi mutați pe un loc bugetat (fără taxă) 

în urma rezultatelor obținute pe parcursul școlarizării, chiar 

și în timpul primului an de studii. 

    De asemenea, lista studenților care ocupă un loc fără taxă 

se reface la începutul fiecărui an universitar, pe baza 

rezultatelor obținute. 

     A doua sesiune de admitere la USV va avea loc între 10-

12/13 septembrie (fără sâmbătă și duminică). 

    Informații legate de admiterea la USV, actualizate în timp 



real, pot fi accesate la adresa www.admitere.usv.ro. 
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Hotărâţi să-i încurajeze pe tineri să nu-şi abandoneze 

studiile, aşa cum îi încurajează pe adulţi să şi le continue 

până la vârste înaintate, profesorii Facultăţii de Litere şi 

Știinţe ale Comunicării din Universitatea „Ştefan cel Mare” 

din Suceava au demarat proiectul numit „MIRAGES FLSC 

–Metode inovatoare împotriva riscului de abandon şi pentru 

ameliorarea gestionării propriei evoluţii de către studenţii 

Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării”.  

Datorită oportunităţilor oferite în cadrul proiectului, 

studenţii de la Litere au participat în prima jumătate a anului 

2018 şi vor participa până în 2020 la numeroase activităţi: 

mese rotunde, ateliere lingvistice (în română, engleză şi 

franceză), cercuri (de lectură, de traduceri, de retorică, de 

armonie), excursii, stagii de formare, dar şi cursuri de 

consiliere în carieră şi dezvoltare personală. 

Cu alte cuvinte, proiectul MIRAGES FLSC are ca obiectiv 

principal evitarea riscului de abandon al studiilor 

universitare de către studenţii anului I prin stimularea 

dezvoltării competenţelor lor profesionale şi socio-

emoţionale. Toţi cei care se înscriu în acest an şi anul viitor 

la Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării pot 

beneficia de o parte dintre avantajele acestui demers: vizite 

de studii şi participări la festivaluri culturale, implicarea în 

dezbateri lingvistice şi literare determinante pentru formarea 

ştiinţifică, întâlniri cu oameni care constituie modele de 

reuşită profesională. MIRAGES FLSC va favoriza 



diminuarea ratei de abandon graţie dobândirii de către 

studenţii din anul I a autonomiei în gestionarea programului 

individual de formare, dar şi datorită implicării lor crescute 

în viaţa universitară şi comunitară. 

ROSE MIRAGES FLSC îşi propune să mărească încrederea 

studenţilor nu numai în propriile lor forţe, ci şi în societatea 

din care fac parte şi la îmbunătăţirea căreia trebuie să 

contribuie. 

Prin acest proiect, Universitatea „Ştefan cel Mare” din 

Suceava a răspuns invitaţiei Ministerului Educaţiei 

Naţionale de a se implica într-un proiect complex – finanţat 

de Banca Mondială prin intermediul Unităţii de 

Management al Proiectelor cu Finanţare Externă – intitulat 

ROSE (Romania Secondary Education Project). 

„Atunci când adolescenţii şi tinerii, dar şi adulţii, renunţă la 

studii prea devreme, întreaga societate ar trebui să fie 

îngrijorată, pentru că acest abandon va produce efecte 

negative pe termen lung nu numai asupra instituţiilor 

şcolare şi mediului educaţional, ci asupra întregului 

mecanism economic, social, politic şi cultural care 

influenţează dezvoltarea societăţii respective. A alege să 

renunţi la continuarea studiilor e ca şi când ai alege să te 

limitezi la folosirea telefonului fix în condiţiile în care 

lumea din jurul tău trece la generaţii din ce în ce mai 

complexe, cu aplicaţii din ce în ce mai diversificate, de 

smartphones: telefonul fix e mai simplu de manipulat, mai 

puţin solicitant, dar îţi diminuează foarte mult opţiunile, te 

obligă să evoluezi într-un cerc restrâns”, a declarat 

conf.univ.dr. Simona Manolache, cea care coordonează 

proiectul. 
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