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Astăzi, de la ora 12:00, la Biblioteca Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava va avea loc evenimentul „Omul și Cartea”. 

De această dată, invitați la întâlnirea de suflet vor fi profesori de 

limba și literatura română care, înainte de 1989, au susținut cursuri 

de pregătire și de învățare a limbii române pentru tineri străini, care 

urmau să studieze în România la diferite universități. Invitații de 

onoare ai acestei manifestări tradiționale pentru Biblioteca USV 

sunt: prof. Xenia Bortă, prof. Cornelia Colomeischi, prof. Florica 

Diaconescu, prof. Maria Gavril, prof. Maria Grigoraș, prof. Ioana 

Leuștean, prof. Lucreția Lucuțar, prof. Emilia Manole, prof. Vasile 

Nechita, prof. Aurica Pintiliciuc. 

Programul manifestării, devenită tradițională în cadrul Bibliotecii 

USV, cuprinde: prezentarea istoriei Catedrei de limbă română 

pentru studenții străini, înainte și după anul 1989; vernisajul unei 

expoziții de manuale și carte pedagogică pentru învățarea limbii 

române ca limbă străină; împărtășirea unor experiențe didactice și 

culturale, dar și de viață, în prezența invitaților; înmânarea 

Diplomelor de excelență și recunoștință din partea Universității; un 

moment de colinde românești și cântece de iarnă din diferite țări. 



Moderatorii evenimentului vor fi: prof. univ. DHC Sanda-Maria 

Ardeleanu, conf. univ. dr. Claudia Costin, conf. univ. dr. Vasile 

Ilincan. 
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Facultatea de Științe ale Educației (FSE) din cadrul Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava a participat, în perioada 2-7 

decembrie 2019, la International Week in Teacher Education. 

Evenimentele au fost organizate la Institutul de Cercetare în 

Educație la nivelul învățământului primar și Facultatea de Științe 

ale Educației din cadrul Universității „Friedrich-Alexander” din 

Erlangen-Nurenberg, Germania, universitate cotată pe al doilea loc 

în Europa în Reuters Innovation Ranking. La activități au fost 

prezenți profesori responsabili cu internaționalizarea din mai multe 

universități din Europa, Africa și Asia. Din România, singura 

universitate prezentă a fost USV, care și-a manifestat deschiderea 

pentru colaborările viitoare și pentru participarea ca partener în 

proiecte de formare și cercetare. 

Facultatea de Științe ale Educației din cadrul USV a fost 

reprezentată de conf. univ. dr. Otilia Clipa, cea care a inițiat și 

dezvoltat parteneriatul Erasmus+ semnat între cele două 

universități. În cadrul acestui contract Erasmus+, una dintre 

studentele facultății, Aioanei Daniela, din anul III, programul de 

studii Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, a fost 

beneficiara unei mobilități de învățare pe durata unui semestru în 

cadrul universității din Germania. Experiența a fost una extrem de 

benefică pentru studentă, deoarece a avut ocazia să studieze în 

spațiul german, în cadrul uneia dintre universitățile de top, iar 



aprecierile pentru responsabilitatea și profunzimea tratării 

subiectelor academice manifestate de către studentă au contribuit 

la optimizarea colaborării dintre facultăți. 

Deplasarea în Germania a condus la semnarea unor noi acorduri 

Erasmus+  și la dezvoltarea de noi parteneriate pentru cercetare și 

formare în domeniul științelor educației, pe tema mijloacelor 

digitale care pot fi introduse în procesul didactic pentru studenți. 

Programul a fost intens și a presupus prezentarea ofertelor 

universităților prezente și interacțiunea pe parcursul atelierelor de 

formare din programul zilnic al săptămânii, precum și propuneri de 

colaborări în formarea profesorilor și participări la conferințele 

organizate în anul 2020 de către USV. Au fost organizate ateliere 

de formare în cele trei sedii principale ale universității: la 

Nurenberg, Erlangen și Furth, spații de învățare și formare pentru 

studenți (Laboratorul de scriere academică) și pentru profesori 

(Laborator de inovare a învățării). 

O altă activitate interesantă a constituit-o vizita la Școala 

Internațională din Franconia, Erlangen, unde director al 

Departamentului de Științe este profesorul român Constantin 

Lomaca, care a fost prezent la activitățile de formare din cadrul 

proiectului AmbasaDOR de Bucovina și care a realizat activități 

interesante pentru profesorii români. În Erlangen, domnul profesor 

a prezentat școala și modalitățile de proiectare și evaluare din 

cadrul curriculum-ului aplicat pentru acest tip de școală. 

Modalitatea de concepere și scriere a acestor documente pe 

platforma digitală sunt elemente care vor fi prezentate în luna 

februarie (24 februarie 2020)  la Universitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava, în cadrul unei activități de formare pe tematica 

evaluării pentru învățare. Astfel, proiectul derulat în luna iulie 



2019 s-a dovedit a fi unul foarte bogat în sensuri noi, dezvoltate în 

timp. 

Participarea la această activitate de formare a mai permis și 

inițierea unor discuții privind realizarea de parteneriate între 

studenții Universității „Ștefan cel Mare” Suceava și studenți din 

alte universități europene, privind oferta educațională și de 

cercetare din domeniul educațional și organizarea de către USV a 

conferinței internaționale ATEE 2020 (Asociația Europeană de 

Formare a Profesorilor), care va avea loc la Suceava în luna aprilie 

2020. 
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________ Sunteți francofon, student sau cadru didactic? Aceste spații sunt 

pentru dumneavoastră. 

Aceste CRU fac parte dintr-o rețea de 55 de astfel de centre 

susținute de către Agenția universitară a Francofoniei peste tot în 

Europa centrală și orientală, și mai exact în 19 țări : Albania, 

Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Croația, Georgia, Kazahstan, 

Kosovo, Lituania, Macedonia de Nord, Republica Moldova, 

Polonia, Romania, Rusia, Serbia, Slovacia, Turcia, Ucraina si 

Ungaria. Peste 100 de profesori-cercetători sunt implicați în 

permanență în desfășurarea activităților în aceste centre : peste 

4000 de activități organizate și peste 100 000 de beneficiari ai 

Centrelor. 

În fiecare zi, Centrele de reușită universitară pun la dispoziția 

dumneavoastră resurse pentru a contribui la adaptarea 

învățământului la nevoile actuale, dar și la specificitățile fiecărei 

universități. In plus, „prin aceste centre ne dorim să contribuim la 
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promovarea francofoniei, la multiplicarea și modernizarea 

mijloacelor și modalităților de predare/învățare a limbii franceze 

sau a disciplinelor predate în limba franceză, dar și la sporirea 

vizibilității francofoniei universitare” a declarat reprezentantul 

Agenției universitare a Francofoniei. 

„Centrul de reușită universitară din cadrul universității noastre 

oferă studenților francofoni posibilitatea de a-și ameliora nivelul 

de limbă franceză datorită numeroaselor activități organizate de 

acesta. Sunt foarte încântată să pot participa la diverse mese 

rotunde, ateliere de conversație, evenimente culturale organizate 

cu prilejul Zilei Francofoniei, etc. Centrul contribuie cu adevărat 

la practicarea și difuzarea limbii franceze, dar și a culturii 

francofone”, afirmă Andriana Fortuna, studentă în anul II. 

Ce sunt centrele de reușită universitară 

Centrele de reușită universitară sunt spații didactice amenajate, 

dotate cu resurse pedagogice și echipamente tehnice pentru a 

contribui la modernizarea învățământului, la creșterea atractivității 

ofertei universitare francofone și a vizibilității acțiunilor 

francofone locale. 

Unicitatea acestor centrelor decurge din faptul care reprezintă 

singurul spațiu care asigură atât derularea activităților, a acțiunilor 

și a proiectelor francofone, cât și realizarea unei monitorizări 

constante a nevoilor și realităților universitare pentru a putea 

propune proiecte inovatoare cu și prin implicarea comunității 

francofone universitare, administrative și antreprenoriale. 

« Încă de la crearea Centrului de reușită universitară în 2013, 

francofonia universitară s-a dezvoltat constant în cadrul 



universității noastre atât la nivel național, cât și internațional. 

Activitățile propuse și implementate de către Centrul nostru au 

avut în ultima perioadă ca obiectiv principal susținerea 

francofoniei universitare, dar și internaționalizarea educației în 

vederea creșterii performantei și a capacitații de la răspunde 

provocărilor lansate de dezvoltarea durabilă » declară Nina 

Putuntean, responsabilă CRU. 

Toate activităților acestor Centre de reușită universitară pot fi 

găsite pe blog-ul lor. Vă dăm astfel întâlnire pe cru-eco.auf.org sau 

în spațiul CRU din universități. 

Lista universităților unde puteți găsi aceste Centre  

Universitatea « Transilvania » din Brașov 

Academia de Studii Economice din București 

Universitatea din București 

Universitatea de Științe agronomice și Medicină veterinară din 

București 

Universitatea « Politehnica » din București 

Universitatea Tehnică de Construcții din București 

Universitatea « Babeș-Bolyai » din Cluj-Napoca 

Universitatea de Științe agricole și Medicină veterinară din Cluj-

Napoca 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

Universitatea din Craiova 



Universitatea « Dunărea de Jos » din Galați 

Universitatea « A.I.Cuza » din Iași 

Universitatea de medicină și farmacie « Grigore T. Popa » Iași 

Universitatea de Științe agricole și Medicină veterinară « Ion 

Ionescu de la Brad » din Iași 

Universitatea tehnică « Gheorghe Asachi » din Iași 

Universitatea din Pitești 

Universitatea « Lucian Blaga » din Sibiu 

Universitatea « Ștefan cel Mare » din Suceava 

Universitatea « Valahia » din Târgoviște 

Universitatea de Vest din Timișoara 

Despre AUF 

Agenția Universitară a Francofoniei (AUF) este o asociație 

internațională creată cu peste 50 de ani în urmă. Aceasta reunește 

990 instituții de învățământ superior și de cercetare provenind din 

118 țări de pe cinci continente. AUF este, de asemenea, operatorul 

pentru învățământul superior și cercetare al Summit-ului 

Francofoniei. Misiunea sa este de a promova o francofonie 

universitară solidară, angajată în dezvoltarea economică, socială și 

culturală a societăților. 

AUF promovează solidaritatea activă între instituțiile membre și le 

acordă sprijinul său pentru a răspunde provocărilor cu care se 

confruntă: calitatea formării, a cercetării și a guvernării academice; 



inserția profesională și angajabilitatea absolvenților de învățământ 

superior; implicarea în dezvoltarea societăților. AUF acționează în 

10 regiuni ale lumii, inclusiv în Europa centrală și orientală. Pentru 

mai multe informații: www.auf.org 

Luana Popa TeST Fest www.crainou.ro 

18.12.19 

Spiritual S-a încheiat prima ediție a festivalului de teatru studențesc TeST 

Fest. Festivalul a fost organizat de Teatrul Studențesc Fabulinus, 

împreună cu Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava și Casa de 

Cultură a Studenților Suceava. 

TeST Fest este o inițiativă frumoasă și benefică pentru viața 

culturală nu doar a studenților ci și a orașului. Festivalul a făcut 

posibilă întâlnirea studenților din diferite colțuri ale țării și 

împărtășirea unei pasiuni comune. Au demonstrat ce înseamnă să 

te dedici unei arte și să comunici despre asta. Mai mult, TeST Fest 

a făcut posibilă întâlnirea trupelor studențești cu publicul din 

Suceava. 

Invitații acestei ediții au fost Casa de Cultură a Studenților (CCS) 

din Iași cu trupa de teatru studențesc Ludic, CCS Cluj-Napoca cu 

trupa Imago, CCS București cu trupa de teatru   studențesc Podul. 

Pe lângă spectacolele prezentate de invitați și de trupa Fabulinus, 

cei care au răspuns invitației de a participa la evenimentele propuse 

de festival s-au bucurat de concertele susținute de Bobo Burlăcianu 

și Trupa Mici. 



Trupa de teatru studențesc Fabulinus a prezentat publicului câte un 

spectacol în fiecare zi de festival, spectacole care poartă semnătura 

regizorală a lui Cosmin Panaite: „Pisica Verde”, de Elise Wilk, 

„Țîba”, foarte puțin după William Shakespeare, „Cosmic”, texte 

Light of Link. Ca de fiecare dată, Fabulinus a fost la înălțime. 

Atenta îndrumare și coordonare a lui Cosmin Panaite a contribuit 

la o creștere vizibilă a nivelului performativ al tinerilor actori, care 

au ajuns să transmită nu doar mesajul și emoția fiecărui spectacol, 

dar și bucuria de a fi pe scenă și de a juca împreună. 

Trupele invitate au oferit publicului un mozaic de genuri teatrale. 

De la comedia celor de la Iași, abstractul textului vișniecian bine 

imaginat și jucat al celor de la Cluj, la experimentalul spectacol de 

mișcare gândit de cei de la București, publicul sucevean s-a bucurat 

de diversitate în interpretare și viziune. 

Chiar dacă nu sunt profesioniști, tinerii care au urcat pe scena 

Auditoriumului Joseph Schmidt s-au comportat profesionist, 

asumându-și cu responsabilitate rolurile și achitându-se onorabil 

de misiunea și provocarea pe care au luat-o asupra lor. 

Uneori, spectatorul versat poate fi reticent sau poate chiar   

respinge aprioric spectacolele puse în scenă de trupe teatru de 

amatori. Își refuză astfel un alt tip de experiență teatrală inedită, își 

refuză șansa unei perspective proaspete, necanonizate. Uneori 

stângăcia unui tânăr actor amator poate da întreaga savoare unui 

rol, uneori emoția care răzbate din glasul unui personaj se 

contopește cu emoția din glasul actorului care-i rostește cuvintele, 

rezonând astfel și în sufletul celui mai circumspect spectator. 

Această primă ediție a TeST Fest este începutul a ceea ce sperăm 

că va deveni un festival studențesc de renume. Prima ediție din 



TeST Fest s-a încheiat. Fabulinus rămâne și vă așteaptă cu emoție 

la spectacole. 

 


