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Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava începe o nouă serie 

de cursuri gratuite de Antreprenoriat și Competențe digitale, în 

cadrul proiectului Mommypreneurs. 

Instruirea antreprenorială va oferi abilitățile și cunoștințele de 

bază (juridice, financiare, de marketing, operațiuni, rețea) 

necesare dezvoltării ideilor de afaceri, lansării de startup-uri și 

comercializării produselor / serviciilor. 

Cursurile de IT se vor axa preponderent pe comerț electronic și 

web design. Subiectele care urmează să fie predate vor include 

cele mai solicitate abilități digitale în acest moment pe piață la un 

nivel care NU necesită o experiență anterioară extinsă în 

domeniul IT. Conținuturile instruirii vor fi furnizate și on-line, 

ceea ce va permite studiul individual după un program personal al 

fiecărei mămici. 

Cursurile de adresează mămicilor cu vârsta maximă de 29 de ani, 

care se află în concendiu de maternitate sau care au terminat 

concediul, dar n-au reușit să se reintegreze în câmpul muncii. 

Cursurile încep pe 10.02. 2020 și au o durată de 12 săptămâni. 

Înscrierile se fac prin completarea unui formular pe site-ul 



proiectului https://mommypreneurs.eu/ 

După finalizarea cursurilor, mămicile primesc o diplomă de 

participare eliberată de USV. Acest proiect este finanțat de 

Islanda, Lichtenstein și Norvegia, prin Granturile Spațiului 

Economic European (SEE) și Norvegiene. 

Proiectul a început în ianuarie 2019 și va fi implementat timp de 

24 de luni de către opt parteneri din șapte state europene: Cipru, 

Italia, Lituania, Polonia, Portugalia, România și Spania. 
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Biroul Francez (Aleea Ion Grămadă, nr. 1), în colaborare cu 

Centrul de Reușită Universitară al Universității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava (USV), continuă, începând cu data de 15 ianuarie 

2020, seria cursurilor de limbă franceză, pe niveluri de vârstă și 

pregătire lingvistică, în cadrul proiectului „Francofonia în 

comunitate”. 

Proiectul este susținut de Agenția Universitară a Francofoniei 

(AUF) și beneficiază de implicarea unei echipe performante de 

profesori de limba franceză, printre care: lector univ. dr. Mariana 

Șovea, lector univ. dr. Daniela Vereș, prof. Sophie Bordas, lector 

francez. 

Înscrierile se desfășoară după cum urmează: grupă elevi, 6 - 10 

ani, miercuri, ora 17:00, la Biroul Francez; grupă elevi, 10 - 16 

ani, joi, ora 17:30, la Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera”; grupă 

adulți, marți, ora 18:00, la Universitate, corp A, sala 302. 

Menționăm că, la cerea cursanților, se organizează pregătirea 

lingvistică în vederea obținerii Diplomei de studii de limbă 

franceză (DELF) și a Diplomei de studii aprofundate de limbă 



franceză (DALF). 

Pentru înscrieri și informații suplimentare: zilnic, la telefonul 

0723678083, între orele 14:00 - 18:00. 

Permanența la Biroul Francez este asigurată de luni până vineri, 

între orele 17:00 – 19:00. 

 

 


