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Ultima oră local  Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), alături de alte trei 
universități din România (Universitatea de Vest Timișoara, 
Universitatea „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu și Universitatea „Eftimie 
Murgu” Reșița), va implementa, în anul universitar 2020 – 2021, un set 
de cursuri transversale pentru studenți. 
 
Cursurile (gândire critică, gestionarea eșecului, muncă în echipă, 
creativitate, etc.) sunt menite să-i ajute pe tineri în tranziția mai ușoară 
spre piața muncii și recuperarea după pandemia de coronavirus. 
 
 „Disciplinele propuse sunt facultative, gratuite și oferă tinerilor 
competențe transversale (sau transferabile), relevante pentru 
activitățile și ocupațiile vizate de studenți și care vin să completeze 
competențele cuprinse în planurile de învățământ din universitățile 
menționate”, arată coordonatorul proiectului în USV, prof. dr. ing. 
Laurențiu Dan Milici. 
 
Acesta a mai explicat că aceste competențe sunt necesare într-un 
anumit context sau pentru stăpânirea unei situații/ probleme și pot fi 
transferate în alt context. 
 
 Începând cu anul universitar 2020 – 2021, studenții de la cursurile de 
licență și masterat din cadrul Universității din Suceava vor avea 
posibilitatea să își formeze competențe transversale participând, în 
cadrul proiectului european „Împreună universități și angajatori. Un 
sistem integrat de programe educaționale inovative ”(POCU 121030), 
la următoarele cursuri: Munca în echipă (sem. I), Tehnologii 
multimedia (sem. I), Gândire critică (sem. I), Gestionarea eșecului 
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(sem. I), Comunicare eficientă (sem. II), Stimularea creativității (sem. 
II). 
 
De asemenea, studenții vor putea beneficia în cadrul proiectului și de 
alte activități, precum: Stagii naționale de bune practice, Sesiune de 
consiliere pentru carieră, Sesiuni de consiliere pentru dezvoltarea 
tehnicilor de învățare, Workshop-ul angajatorului, Cursuri magistrale 
ale personalităților. 
 
Înscrierile se vor face în perioada 1 – 30 iunie 2020. 
 
 „Aceste cursuri sunt concepute de specialiști la nivel național și 
internațional și vor fi implementate de cadre didactice din 
universitatea noastră. Sperăm ca în anul universitar 2020 – 2021 să 
promoveze măcar unul din cursurile propuse unui număr de 250 de 
studenți ai Universității din Suceava”, a declarat prof. dr. ing. L. Dan 
Milici. 
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Universități Universitatea „Ștefan cel Mare” (USV) din Suceava va aloca din fonduri 
proprii peste trei milioane de lei pentru achiziționarea de tablete și 
laptopuri ce vor fi distribuite studenților care se înmatriculează în anul 
I, pentru a le permite participarea la procesul didactic, la activitățile de 
documentare și cercetare, dar și la acțiunile organizate de facultăți sau 
de universitate. 
 
Potrivit Biroului de presă al instituției academice, propunerea 
rectorului Valentin Popa a fost acceptată de Consiliul de Administrație, 
iar Senatul USV a aprobat ca, începând cu anul universitar 2020-2021, 
toți studenții care se vor înmatricula în anul I să primească un sprijin 
material sub forma unui laptop sau a unei tablete, însoțite de o cartelă 
SIM cu abonament de date cu o durată de valabilitate de minim nouă 
luni și cu minimum 50 GB pe lună. 
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Sursa citată a precizat că USV va achiziționa 2.200 de laptopuri, 1.300 
tablete și 3.500 de cartele SIM. Totodată, de tablete vor putea 
beneficia studenții înmatriculați în anul universitar 2019-2020, la 
învățământ cu frecvență (IF), cu excepția studenților aflați în an 
terminal, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pentru obținerea 
unei burse sociale. 
 
„Drept urmare a acordării acestor forme de sprijin beneficiarilor de 
drept, la nivelul facultăților, în toamna anului 2020 echipamentele 
disponibile vor putea fi distribuite și studenților înmatriculați în anul I 
la master, studenților înmatriculați la IF în anul II sau studenților 
înmatriculați la IF în anul III în cazul programelor de studiu care prevăd 
patru ani de studiu”, a menționat sursa citată. 
Potrivit USV, decizia de achiziționare a echipamentelor electronice vine 
în completarea unui set complex de acțiuni întreprinse de universitate 
pentru prevenția infectării cu virusul SARS-CoV-2, în rândul studenților 
și al personalului didactic și nedidactic, cât și pentru asigurarea unui 
viitor act didactic de calitate, în posibila situație ca acesta să se 
desfășoare cu precădere în mediul on-line, până la eliminarea riscurilor 
la adresa vieții și sănătății studenților și cadrelor didactice. 
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www.laudatio.ro Educ(r)ația Francofonia și valorile sale reprezintă de mult timp o caracteristică 
fundamentală a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 
Majoritatea facultăților de aici au inițiat de-a lungul timpului 
numeroase proiecte și colaborări cu parteneri francezi și francofoni. 
Crearea unui Centru de Reușită Universitară în martie 2016 a fost un 
pas înainte pentru consolidarea acestui entuziasm francofon și a 
activităților oferite de profesorii universitari și de colaboratorii externi. 

Principalul obiectiv al Centrului este promovarea învățământului 
universitar al limbii franceze și în limba franceză, precum și 
prezentarea realizărilor și proiectelor culturale și științifice francofone 
și românești. Bazându-se pe bogata tradiție francofonă pe care 
Universitatea din Suceava și departamentul de profil au cultivat-o în 



timp, Centrul își propune să fie și un spațiu de formare și de schimburi 
pentru toți profesorii, cercetătorii și studenții universității cu alte 
universități și instituții francofone din România și din întreaga lume. El 
propune numeroase evenimente științifice, academice și culturale: 
conferințe și mese rotunde, cursuri de franceză pentru studenți și 
pentru elevi, stagii de formare pentru studenți și profesori, concursuri, 
lansări de carte, videoconferințe, proiecții de filme, expoziții etc. 

Deschis spre ceilalți actori francofoni, Centrul a fost partener în 
organizarea mai multor evenimente științifice internaționale, 4rinter 
care conferința „O sută de ani de traducere în limba română” (2018) 
care a reunit un număr mare de specialiști în domeniul traducerii și 
traductologiei, colocviul „Patrimoniul canonic – suport al vitalității și 
diversității culturale” (2019), organizat de biblioteca universitară din 
Suceava, în colaborare cu Colegiul Doctoral Francofon Regional în 
Domeniul Științelor Umaniste, etc. De asemenea, trebuie menționată 
organizarea sau participarea la organizarea a numeroase activități 
culturale, inclusiv spectacolele organizate cu ocazia Zilelor 
Francofoniei, serile filmului francofon, concursuri pe diferite teme, 
mărturiile francofone de la studenții care au beneficiat de burse sau 
stagii în țări francofone.  

De doi ani, Centrul se implică în formarea profesorilor de limba 
franceză prin organizarea, împreună cu Asociația Română a 
Profesorilor Francofoni Suceava și Facultatea de Litere și Științele 
Comunicării, cursului de formare „Primăvara inovării limbii franceze 
(PIF), care reunește în fiecare an peste 120 de profesori de limba 
franceză. În colaborare cu Delegația Valonia-Bruxelles din București, 
CRU organizează, din cu 2017, o competiție pentru obținerea unei 
burse de formare în predarea limbii 4rinter4 ca limbă străină la 
Universitatea Louvain-la-Neuve din Belgia, de care beneficiază un 
student la litere, viitor profesor de limba franceză. 



În CRU am inițiat și proiecte unice în România, printre care 
„Francofonia în comunitate”, în colaborare cu Biroul Francez din 
Suceava, proiect care își propune să apropie diversele activități 
francofone de comunitatea locală organizând conferințe, cursuri, seri 
culturale, de film etc. 
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Sistemul de învățământ din epoca comunistă a întărit apetitul pentru 
cultura și limba franceză, pentru că elevii învățau limba rusă și franceza 
(existau puține clase de engleză sau de germană). Limba franceză era o 
limbă a rezistenței românești în Bucovina, iar un liceu bilingv și o 
facultate de litere cu specialitatea „franceză” din Suceava au făcut 
posibilă menținerea vocației noastre francofone. Studiul limbii 
franceze a fost o formă de refugiu în cultură, un mod de a reacționa 
împotriva regimului politic, un antidot la dificultățile vieții de zi cu zi. 
Limba franceză este printre cele mai predate limbi, după engleză. 
Ambele reprezintă alternativ prima limbă în multe școli, colegii și licee, 
datorită unei inițiative a Inspectoratului Școlar al Județului Suceava. 
Orașul Suceava este printre primele din România care au primit 
eticheta FrancEducation, pentru Colegiul Național „Petru Rareș”. 
25.000 de elevi de ciclu primar și de gimnaziu învață limba franceză ca 
prima sau a doua limbă modernă. Universitatea „Ștefan cel Mare” 
găzduiește un lectorat francez, un Centru de Reușită Universitară 
(CRU) al Agenției Universitare a Francofoniei. Peste 500 de studenți 
învață limba franceză în diferite facultăți ale universității. În 2012, 
având de-a face cu concurența limbilor engleză și germană, profesorii 
de franceză din Suceava și din localitățile din jur au decis să se 
mobilizeze pentru a recâștiga interesul publicului și pentru a promova 
alegerea limbii franceze ca a doua limbă modernă. [...] 

 


