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Evenimente 

 

Biroul Francez din incinta Casei Prieteniei din municipiul 

Suceava organizează, miercuri, 17 octombrie a.c., la ora 18:00, 

activitatea „Café littéraire francophone”, propusă și animată de 

Corina Iftimia, cadru didactic la Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava. 

Potrivit organizatorilor, cafeneaua literară reunește studenți 

talentați și creativi de la Facultatea de Litere și Științe ale 

Comunicării, secția de franceză. 

Cu această ocazie, ei vor avea prilejul să-și prezinte propriile 

creații (poezie, proză sau dramaturgie), într-o atmosferă 

destinsă și caldă, în fața propriilor colegi, dar și a francofililor 

suceveni. 

„Este prima întâlnire de acest gen din anul universitar care abia 

a început, însă se dorește ca acesta (și următoarele) să se 

transforme într-un atelier de creație literară în limba franceză”, 

a menționat sursa citată. 

Intrarea este liberă. 
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Evenimente 

Casa de Cultură din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” 

Suceava organizează joi, 25 octombrie a.c., un concert susținut 



 Aura, la USV 

 

 

de trupa Scarlet Aura. 

Evenimentul va avea loc de la ora 19.00, în Auditoriumul USV 

„Joseph Schmidt”. 

Prețul unui bilet este de 30 de lei pentru publicul larg și de 15 

lei pentru studenți, elevi și pensionari. Biletele se pot 

achiziționa de la sediul CCS sau online de pe ccs-sv.ro. 

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 

0752/092.606. 

Potrivit organizatorilor, Scarlet Aura – trupă de melodic 

rock/metal, relativ tânără, și-a dovedit valoarea și talentul, 

câștigând inima și voturile audienței de atunci și din întreaga 

lume după ce a obținut locul câștigător la Kavarna Rock Fest – 

în 2014 din Bulgaria. 

În scurt timp, Scarlet Aura, a fost numită cea mai de succes 

trupă de rock din România, cântând alături de legendarele trupe 

precum: Europa, Helloween, Nazareth, Accept, Gotthard, 

Sabaton, Jorn, Pretty Maids, Delain, Beast Beat, Dave Evans și 

multe altele, precum și pe multe alte scene și festivaluri din 

întreaga țară. 
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Universități 

 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) se află pe 

locul 14 în topul universităților românești conform unei 

clasificări realizate de uniRank University Ranking, a informat 

purtătorul de cuvânt al USV, lector univ. dr. Codruț Șerban. El 
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de uniRank 

University Ranking 

 

a spus că, în cadrul unui top realizat de uniRank University 

Ranking, una din cele mai importante platforme internaționale 

specializate în clasificarea instituțiilor de învățământ superior, 

USV se plasează pe poziția 14 din 80 de universități românești 

luate în considerare. 

Totodată, la nivel mondial, conform măsurătorilor uniRank 

University Ranking, USV ocupă locul 3.755 într-un top ce 

cuprinde cele 13.600 de instituții de învățământ superior 

recunoscute oficial, din două sute de state. 

Potrivit lui Șerban, de la înființarea platformei, în anul 2005, 

metodologia folosită pentru realizarea clasamentului a fost 

periodic ajustată pentru a oferi rezultate cât mai corecte, actuala 

metodă de lucru uniRank University Ranking bazându-se pe un 

algoritm ce include cinci valori web, imparțiale și independente, 

extrase din patru surse diferite de informații web. 

Scopul uniRank University Ranking este să ofere o clasare 

globală aproximativă a universităților și colegiilor lumii pe baza 

prezenței și popularității lor pe web, analizând traficul estimat, 

încrederea, autoritatea și calitatea link-ului de popularitate. 

Astfel, platforma devine un instrument care să sprijine cadrele 

didactice și studenții în a înțelege cât de cunoscută este o 

instituție de învățământ superior într-o țară străină. 

Șerban consideră că, pentru USV, clasamentul uniRank poate 

reprezenta o radiografie ce surprinde maturitatea instituțională a 

unei universități, aflată în plin proces de dezvoltare pe toate 

planurile, într-un context socio-economic dificil și în condițiile 

unei subfinanțări a învățământului superior din România. 



„Datele publicate de uniRank certifică eforturile constante ale 

universității sucevene de internaționalizare a activității sale 

academice și de cercetare, fiind o recunoaștere a dezvoltării 

instituționale pe care USV a înregistrat-o pe parcursul celor 55 

de ani de existență. Creșterea vizibilității pe plan internațional, 

infrastructura didactică și de cercetare modernă, calitatea 

personalului academic au fost, cu siguranță, factorii care au 

determinat creșterea atractivității USV pentru candidații la 

studii din afara țării”, a spus Șerban. 

El a precizat că, în anul universitar 2018-2019, dintre cei peste 

8.760 de studenți la nivel de licență, masterat și doctorat, 980, 

reprezentând 11%, sunt din Republica Moldova, Ucraina, 

Turkmenistan, China, SUA, Serbia etc.  
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Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) prin 

Centrul de Limbi și Culturi Străine „Synergia Linguarum” 

(CLCSSL) organizează cursuri pentru limbile engleză, franceză, 

germană, spaniolă, italiană, chineză, coreeană, japoneză, 

ucraineană, rusă și poloneză. 

Cei interesați se pot înscrie în perioada 15 octombrie și 20 

decembrie, în intervalul orar 16.00-18.00, de luni până vineri 

(cu excepția zilei de 30 noiembrie 2018), în holul de la intrare 

din Corpul A, într-un spațiu amenajat lângă Decanatul Facultății 

de Litere și Științe ale Comunicării. 

Cu excepția limbilor chineză și coreeană, cursurile la toate 

limbile se vor desfășura în perioada martie-iunie 2019 și au ca 

format module de 50 de ore, cu 4 ore pe săptămână, iar 



formațiile de studiu cuprind între 15 și 30 de cursanți. 

Valoarea taxei este de 500 de lei pentru un modul integral de 50 

de ore. Această valoare se reduce la 300 de lei pentru studenții 

la programele de licență, masterat și doctorat ale USV, precum 

și pentru angajații USV, sau la 400 de lei pentru elevi, pentru 

studenții la programele de licență, masterat și doctorat ale altor 

universități, pentru membrii fundației Alumni USV, precum și 

pentru șomeri. 

Cursurile de chineză și coreeană se desfășoară în regim gratuit, 

iar înscrierile se fac în Corpul H, camera H105, la conf. dr. 

Alexandru Nedelea (tel. 0740 019 277). 

„În cadrul Universității din Suceava a fost înființat în 2013 

Centrul de Limbi și Culturi Străine <Synergia Linguarum> 

(CLCSSL), afiliat Departamentului de Limbi și Literaturi 

Străine al Facultății de Litere și Științe ale Comunicării (FLSC). 

Între 15 octombrie și 20 decembrie, Centrul organizează o nouă 

sesiune de înscrieri pentru anul academic 2018-2019, la 

următoarele cursuri: a) cursuri de obținere certificat național de 

competență lingvistică pentru toate nivelurile (la limbile 

engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană, chineză, 

coreeană, japoneză, ucraineană, rusă, poloneză); b) cursuri de 

obținere certificat internațional de competență lingvistică la: 

Engleză Cambridge English Preliminary (PET), Cambridge 

English First Certificate (FCE), Cambridge English Advanced 

(CAE), Cambridge English Proficiency (CPE), International 

English Language Testing System (IELTS). Examenele se pot 

ține în cadrul USV, după finalizarea modulului corespunzător 

tipului de certificat; Germană, Goethe-Zertifikat: toate 



nivelurile” . 

În perioada martie-august 2019, Centrul de limbă și Culturi 

Străine efectuează pentru persoane interesate și care nu au 

urmat cursurile organizate în cadrul centrului, testarea 

competențelor lingvistice la limbile menționate mai sus, cu 

eliberarea unui atestat de cunoaștere a limbii. 

 


