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Miercuri seară, de la ora 18.00, Clubul Sportiv Universitar din 

Suceava are programat primul meci din actuala ediție a Cupei 

României la handbal masculin, în deplasare, pe terenul echipei 

din eșalonul doi, CS Unirea Sânicolau Mare. Oficialii și 

antrenorii clubului sucevean au solicitat ca acest meci din 16-

imile Cupei României să se joace ieri, dar gazdele n-au 

acceptat. Din cauza distanței foarte mari până-n vestul țării, a 

accidentărilor din lot, dar și a faptului că sâmbătă prima echipă 

are un meci important în Liga Națională, pe teren propriu cu 

AHC Dobrogea Sud, universitarii au luat decizia de a se 

prezenta cu echipa a doua, care este condusă în această 

deplasare de antrenorii Ioan Tcaciuc și Vasile Boca. 

 

 

 

 

Adelina 

Talpalariu 

 

 

 

Cursuri de limbi 

străine adresate 

publicului larg, la 

Universitatea din 

Suceava 

 

 

 

 

Monitorul de Suceava 

 

 

 

Pg.9 

 

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. 

Pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 10 și 13 ani, formularul de 

înscriere va fi completat de către unul dintre părinți, iar la 

acesta se va atașa o copie xerox a certificatului de naștere. 

Cursanții din această categorie vor beneficia de reducerea 

aplicată în cazul elevilor, mai precis de 100 de lei (pe baza unei 

adeverințe eliberate de secretariatul școlii). 

Detalii se pot obține la numărul de telefon 0743 694 611, de 

luni până vineri, între orele 14-16, iar informații suplimentare 

sunt postate în timp util pe contul public de facebook, la 

https://www.facebook.com/CLCSSL și pe pagina web a 

centrului, www.synergialinguarum.ro. 

„În speranța că CLCSSL va răspunde interesului crescând al 

comunității noastre pentru limbile străine, echipa centrului îi 

așteaptă pe viitorii cursanți să descopere noi teritorii lingvistice 

sub de-acum binecunoscutul motto: <Limba iscusită este 

singura unealtă tăioasă care se ascute pe măsură ce o folosești> 

https://www.facebook.com/CLCSSL
http://www.synergialinguarum.ro/


(Washington Irving)”, au arătat reprezentanții centrului. 
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Articol 

Întâlnire cu poezia: FLSC la „Memorialul Ipotești“, 24-28 

septembrie 2018 

[...] 

Poate că suntem în Valea Regilor 

Pășesc pe pietrele colțuroase ca pe cioburi de sticlă și deodată 

ajungem la Piramide. Aici dorm studenții – unii veniți din 

Timișoara, alții din Suceava, alții din Republica Moldova – și 

poeta Nora Iuga din București. Ana Blandiana a plecat cu o 

seară mai devreme, fiindcă a citit prin hubloul din tavan, pe 

cerul plin cu stele, înainte de-a adormi, că a doua zi o să se 

întoarcă vara, și și-a luat zborul. La prima întâlnire cu studenții 

și cu fidela, nedespărțita mea însoțitoare, Daniela Petroșel, 

cadru universitar și critic literar din Suceava, mi s-a oferit 

ocazia să asist la o oră extrem de interesantă de seminar despre 

un „altfel de Eminescu“, care ne surprinde în poemul 

Mitologicale. Discuția ne-a purtat prin labirinturile cosmosului 

eminescian, unde studentele cred că s-au descurcat mai bine 

decât mine. Eu mă chinuiam să găsesc o modalitate de a-l 

apropia pe romanticul român de Hölderlin și Novalis, dar, vai, 

nu reușeam să formez un brelan din cei trei. În patul meu din 

„piramidă“ am avut în prima noapte un somn destul de agitat. 

Vă veți întreba, firește, ce caută „piramidele” pe domeniul 

familiei Eminovici, că doar nu suntem în Valea Regilor. Poate 

că suntem! Piramidele pe care le tot invoc sunt niște căsuțe de 

oaspeți cu acoperișul triunghiular acoperit cu țigle brune, care 



învelesc micile căbănuțe până aproape de sol. Unul dintre poeți 

își arată armătura din pietre de râu. Poate e un truc arhitectural 

izbutit, fiindcă păstrează în acele ciudățenii tombale penumbra 

friguroasă a „visului morții eterne“, pe care marele Eminescu ni 

l-a vârât cu multă dibăcie în cap.  

[...] 
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Evenimente 

 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava organizează, în 

perioada 19-20 octombrie 2018, în cadrul proiectul „Etică și 

integritate academică de excepție în cercetarea științifică și 

actul didactic (EIAECSAD)”, conferința științifică 

internațională „Valori etice în educație, cercetare și inovare”. 

„În cadrul acestei conferințe vor fi organizate numeroase 

ateliere de lucru, moderate de specialiști cu o vastă experiență 

în domeniu, dedicate unor teme care se adresează deopotrivă 

studenților, cadrelor didactice și publicului larg: Matricea etică 

a politicii cercetării. Perspectiva beneficiarilor, Consimțământul 

informat în cercetarea care implică subiecți umani, 

Normativitate etică în cercetare-dezvoltare și inovare, Analiza 

instituțională a aplicării legii în descoperirea și sancționarea 

abaterilor academice, Valori etice promovate prin educație 

fizică și sport, Analiza comparativă a codurilor de etică din 

universitățile de top din România și Etica educației și formării”, 

au menționat reprezentanții Universității „Ștefan cel Mare” 

Suceava. 

Potrivit sursei citate, lucrările conferinței se vor desfășura pe 

parcursul a două zile, în care participanții, studenți, doctoranzi, 



cadre didactice și publicul interesat, pot opta pentru audierea 

prezentărilor în plen, a celor pe secțiuni sau pot participa la unul 

dintre workshop-uri. În cadrul conferinței va avea loc și un 

concurs studențesc de eseuri pe tema eticii și integrității 

academice, dotat cu premii. 
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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. 

 

 


