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__________ Nouă sesiune de 
înscrieri la cursurile 
de limbi organizate 
de Centrul de Limbi 
și Culturi Străine 
SYNERGIA 
LINGUARUM din 
cadrul USV (2020-
2021) 

www.suceavalive.ro 
13.10.20 

Social În anul 2013, în cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), 
a fost înființat 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 14.10 și 31.12.2020, CLCSSL organizează o nouă sesiune de 
înscrieri pentru anul academic 2020-2021, exclusiv ONLINE, prin 
trimiterea unei solicitări de înscriere via e-mail pe adresa 
contact@synergialinguarum.ro, la următoarele cursuri: 
 
    a) cursuri de obținere certificat național de competență lingvistică 
pentru toate nivelurile (la limbile engleză, franceză, germană, spaniolă, 
italiană, chineză, japoneză, ucraineană, rusă, polonă); 
    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 și în cadrul USV, după finalizarea 
modulului corespunzător tipului de certificat. 
 
Germană 
Goethe-Zertifikat: toate nivelurile. 
 
NOTA BENE (1): cursurile de chineză se desfășoară în regim gratuit, 
exclusiv ONLINE, iar înscrierile se fac prin accesarea următorului link: 
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https://www.facebook.com/groups/394906367344025[…] 
Detalii se pot obține la adresa de e-mail indicată mai sus și la numărul 
de telefon 0743694611 (de luni până vineri, între orele 13-15), 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.[…] 

__________ Motivație 
Academică în Științe 
Inginerești - proiect 
dedicat studenților 
din anul I la 
Facultatea de 
Inginerie Electrică și 
Știința 
Calculatoarelor 

www.amosnews.ro 
13.10.20 

Societate În contextul situației pandemice mondiale, al necesității adaptării 
activităților în toate domeniile de activitate și din dorința de a sprijini 
tinerii ce doresc să profeseze în domeniul ingineresc, Facultatea de 
Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din Universitatea „Ștefan cel 
Mare” din Suceava demarează pentru al treilea an consecutiv o serie de 
activități dedicate studenților din anul I, cu scopul reducerii abandonului 
școlar și a adaptării acestora la un nou mod de învățare. 
Proiectul Motivație Academică în Științe Inginerești, finanțat prin 
programul ROSE al Ministerului Educației Naționale, se va desfășura 
permanent pe perioada semestrului I și se va baza pe activități de 
coaching și remediere în aria curriculară științe, tutoriat studențesc, 
orientare și consiliere într-o carieră inginerească de succes, inițiere în 
antreprenoriat, workshop-uri, întâlniri cu angajatori și specialiști din 
domeniul automaticii, electronicii, electrotehnicii, energeticii și al 
calculatoarelor. Echipele de management și implementare sunt formate 
din cadre didactice ale facultății, personal didactic auxiliar și studenți 
voluntari din anii mari, membri ai unor organizații studențești. 
Programul activităților va fi afișat lunar pe pagina web a facultății.[…] 
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__________ Biroul Francez și 
Centrul de Reușită 
Universitară reîncep 
cursurile de limbă 
franceză 
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Social În această săptămână, Biroul Francez și Centrul de Reușită Universitară 
(CRU) din cadrul Universității „Ștefan cel Mare din Suceava” reîncep 
cursurile de limbă franceză „Français au collège” (miercuri, ora 16 :30-
18:00, la BF), „Le français, c’est facile!” (vineri, ora 16:30-18:00, la BF), 
„Français général/DALF” (miercuri, ora 19:00-20:40, la BF) și pregătire 
DELF (luni, ora 17:00-19:00, la BF). Menționăm că primim înscrieri 
pentru completarea grupelor până pe data de 17.10.2020, relații 
suplimentare la tel. 0723678083, orele 16:00-18:00. Echipa pedagogică 
care va asigura pregătirea de specialitate este formată din dna lector 



univ. dr. Mariana Șovea, de la Facultatea de Litere și Științe ale 
Comunicării,  dna lector univ.dr. Daniela Vereș, dna prof. dr. Alexandra 
Sîrghi, dna prof. dr. Briana Belciug. Menționăm că regulile crizei sanitare 
se vor respecta întocmai (mască, dezinfectare, distanțare, aerisire), iar 
dacă va fi cazul, orele se vor ține și on-line. 
Activitățile tematice planificate în fiecare miercuri se vor desfășura on-
line și vor putea fi urmărite pe adresa de facebook a BF: 
facebook.com/Biroul-Francez-Casa-Prieteniei-1705411698690534, pe 
site-ul CJ: cjsuceava.ro/index.php/biroul-francez sau pe site-ul 
Asociației Alianța Franceză din Suceava: 
http://brand.usv.ro/temp/alianta-franceza/actualitati . 
Activitatea de miercuri, 14.10.2020, cu genericul „Les poètes 
francophones réinventés”,  reunește un grup de elevi de la Liceul 
Tehnologic „Mihai Eminescu”, Dumbrăveni, și de la Liceul Tehnologic 
„Iorgu Vârnav Liteanu”, Liteni, care și-au propus să reinterpreteze poezii 
semnate de autori francofoni și să le aducă mai aproape de universul 
tinerilor de astăzi. Poeziile lui Jacques Prévert, Matei Vișniec, Guillaume 
Apollinaire și Gherasim Luca se vor regăsi printre alegerile elevilor. Se 
vor realiza prezentări de autori, desene inspirate din poeziile alese, 
recital de poezie și traduceri. Elevii vor fi coordonați de prof. Alexandra 
Sîrghi, prof. Alina Manolache și prof. Briana Belciug. 
Vă invităm să accesați adresele indicate și să-i urmăriți pe acești elevi 
pasionați de lumea francofonă! 

Valentin Trufasu Sprijin din partea 
profesorilor 
Universității 
„Dunărea de Jos” 
pentru elevi și 
studenți în vederea 
finalizării studiilor 
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Orașul tău Proiectul aparține celor de la Universitatea Tehnică de Construcții 
București, iar obiectivul principal constă în creșterea accesului și 
echității în învățământul superior din România. 
Dacă ești elev în ultimul an de liceu, locuiești în mediul rural și ai avea 
nevoie de ajutor la matematică pentru bacalaureat, Universitatea 
„Dunărea de Jos" din Galați, prin cadrele didactice specializate, te ajută 
să îți aprofundezi cunoștințele ca să faci o figură bună la Bac. Inițiativa 
face parte dintr-un proiect POCU ce are drept țintă „Atragerea de 
candidați (viitori studenți) la învățământul terțiar universitar ingineresc 
și pregătirea lor pentru cerințele pieței muncii actuale”. Parteneri sunt: 



Universitatea Politehnica București, Universitatea „Dunărea de Jos” din 
Galați, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea din 
Oradea și S.C. Omega Trust S.R.L. Grupul țintă, la nivel național, este 
format din 500 de persoane (100 elevi, 400 studenți) care vor beneficia 
de sprijin în vederea diminuării ratei de abandon al studiilor.[….] 

N.B. Unica secție de 
votare din Suceava 
pentru alegerile 
prezidențiale din 
Republica Moldova, 
la USV 

www.crainou.ro 
12.10.20 

Politică În cursul zilei de 8 octombrie, prefectul județului Suceava, Alexandru 
Moldovan, a primit vizita consulului general al Republicii Moldova, 
Alexei Țurcan. 
 Potrivit Prefecturii Suceava, discuțiile au vizat sprijinirea deschiderii și 
funcționării unei secții de votare în municipiul Suceava, în incinta 
Universității Ștefan cel Mare, și dotarea acesteia cu logistica tehnică 
specifică pentru alegerile prezidențiale din Republica Moldova, care vor 
avea loc în data de 1 noiembrie 2020 (eventual 15 noiembrie, turul al II-
lea). 
Astfel, în urma demersurilor Prefecturii Suceava, USV va pune la 
dispoziție spațiul necesar pentru amenajarea unei secții de votare, 
spațiu care a fost folosit și la scrutinele electorale anterioare și care 
poate asigura condițiile de protecție pentru prevenirea și combaterea 
efectelor pandemiei. Primăria Municipiului Suceava va asigura logistica 
necesară. 

Oana Nuțu 131 cazuri de COVID 
în școlile din județ, 
în prima lună de 
școală 

www.obiectivdesuceava.ro 
13.10.20 

Suceava Luni, 12 octombrie, au primit rezultate pozitive la testarea pentru 
COVID-19 atât elevi și cadre didactice, cât și angajați din categoria 
personal nedidactic. Cele mai multe noi cazuri sunt în rândul elevilor, iar 
printre studenți nu au mai fost raportate cazuri. 
[…] 
Drept urmare, situația cazurilor de COVID din sistemul de învățământ 
sucevean se prezintă astfel: 42 de elevi, 74 de cadre didactice, 15 
angajați din categoria personal nedidactic și auxiliar și 10 studenți. 
Astfel, 131 de cazuri s-au înregistrat în unitățile școlare din județ în 
prima lună din acest nou an școlar, iar dintre cei 10 studenți doar cinci 
sunt de la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava. 

 


