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O.N. Educație timpurie, o 
nouă specializare în 
cadrul Facultății de 
Științe ale Educației 
Suceava 
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Suceava Facultatea de Științe ale Educației din cadrul Universității „Ștefan cel 
Mare” Suceava (USV) a inițiat procedurile înființării unei noi specializări, 
învățământ cu frecvență. Specializarea Educație timpurie urmează să 
facă parte din oferta de studiu a Departamentului de științe ale 
Educației și va avea o durată a studiilor de 3 ani. 
„Se aprobă de principiu inițierea unui nou program de studii 
universitare de licență, în cadrul Facultății de Științe ale Educației, 
Departamentul de științe ale Educației, cu respectarea prevederilor 
Regulamentului cadru privind inițierea, aprobarea și evaluarea 
periodică a programelor de studii, denumit Educație timpurie, domeniul 
științe ale Educației, învățământ cu frecvență, durata studiilor 3 ani (180 
de credite)”, se arată în hotărârea Senatului USV nr 117, din data de 8 
octombrie. Facultatea de Științe ale Educației Suceava se bucură de un 
real succes, în primele sesiuni de admitere la USV din ultimii ani reușind 
să-și ocupe în totalitate locurile, atât cele bugetate, cât și cele cu taxă. 
Senatul USV a mai aprobat, în urmă cu o lună, inițierea a două noi 
programe de studii de licență în cadrul Facultății de Educație Fizică și 
Sport, Departamentul de Sănătate și Dezvoltare Umană. Este vorba 
despre specializările Biologie și Biochimie, ambele învățământ cu 
frecvență, cu o durată a studiilor de 3 ani.[…] 
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Pe data de 16 octombrie 2020, la Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava va avea loc workshopul internațional intitulat „O istorie a 
traducerilor în limba română – secolul XX – Traducerea științelor 
umaniste, artelor și ecologiei”, având ca participanți cercetători din țară, 
de la Universitățile din București, Cluj, Craiova, Iași, Timișoara, Târgu 
Mureș, Suceava, precum și din Republica Moldova, Ucraina și Franța. 
Activitățile workshop-ului vor avea loc on-line, iar participanții vor 
prezenta o parte dintre rezultatele realizate, vor dezbate și vor 
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confrunta puncte de vedere care vor servi drept reper în următoarea 
etapă de lucru a proiectului. Menționăm că această cercetare răspunde 
unei necesități de realizare a unei istorii a traducerilor în limba română, 
inexistentă până acum în cultura noastră, traducerile constituind parte 
integrantă a patrimoniului intelectual, cultural, științific și literar al unei 
culturi. 
Evenimentul este organizat de USV, Facultatea de Litere și Științe ale 
Comunicării, între orele 9.00-17.00. Atelierele de lucru vor începe cu 
transmiterea mesajului de salut din partea Decanatului Facultății de 
Litere și Științe ale Comunicării, cuvânt ce va fi adresat de d-na conf. 
univ. dr. Simona Aida Manolache, prodecan, și vor continua cu un bilanț 
de etapă, prezentat de d-na profesor univ. dr. Muguraș Constantinescu, 
inițiatoarea proiectului, ce va oferi o imagine a stadiului actual al 
redactării ITLR. 
După o sesiune de întrebări și răspunsuri pe probleme generale și 
punctuale legate de dinamica cercetării și de redactarea propriu-zisă a 
ITLR, moderată de membre ale comitetului științific al proiectului, în 
persoana d-nei profesor univ. dr. Rodica Dimitriu (UAIC), d-na prof. univ. 
dr. Rodica Lascu-Pop (UBB) si d-na prof. univ. dr. Muguraș 
Constantinescu (USV), se va discuta fiecare capitol în parte, cu un accent 
deosebit pe traducerile din științele umaniste, arte și ecologie.[…] 
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Educație Mâine, 14 octombrie, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava va 
demara o nouă sesiune de înscrieri la cursurile de limbi străine. 
Înscrierile se vor face până pe 31 decembrie, exclusiv online, prin 
trimiterea unei solicitări pe adresa de e-mail 
contact@synergialinguarum.ro. USV a informat că vor fi organizate 
cursuri de obținere a certificatului național de competență lingvistică 
pentru toate nivelurile, la limbile engleză, franceză, germană, spaniolă, 
italiană, chineză, japoneză, ucraineană, rusă și poloneză. De asemenea, 
se vor desfășura cursuri de obținere a certificatului internațional de 
competență lingvistică la engleză și germană. Cursurile de chineză vor 
avea loc în regim gratuit, exclusiv online. Celelalte cursuri se vor derula 
în perioada martie-iunie 2021, fie față în față, fie online, și au ca format 
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module de 50 de ore, cu 4 ore pe săptămână. Formațiile de studiu vor 
cuprinde minim 15 cursanți. 
Detalii se pot obține la adresa de e-mail contact@synergialinguarum.ro 
și la numărul de telefon 0743-694611, de luni până vineri, între orele 
13.00-15.00. 

Radu Lupașcu Cursuri de limbă 
franceză în cadrul 
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Centrului de Reușită 
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Ultima oră local Biroul Francez și Centrul de Reușită Universitară (CRU) din cadrul 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava reîncep în această 
săptămână cursurile de limbă franceză „Français au collège”, cu 
program miercuri, orele 16:30-18:00, „Le français, c’est facile!”, cu 
program vineri, orele 16:30-18:00, „Français général/DALF”, miercuri, 
orele 19:00-20:40, și pregătire DELF, după programul luni, orele 17:00-
19:00, toate la sediul Biroului Francez. 
Înscrierile pentru completarea grupelor se fac până pe data de 17 
octombrie, relații suplimentare fiind obținute la tel. 0723 678 083, între 
orele 16:00-18:00. Echipa pedagogică care va asigura pregătirea de 
specialitate este formată din lector univ. dr. Mariana Șovea, de la 
Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării, lector univ. dr. Daniela 
Vereș, prof. dr. Alexandra Sîrghi și prof. dr. Briana Belciug. Măsurile și 
regulile crizei sanitare se vor respecta întocmai, iar dacă va fi cazul orele 
se vor ține și online. 
Activitățile tematice planificate în fiecare miercuri se vor desfășura 
online 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[…] 
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S.M. Motivație 
Academică în Științe 
Inginerești – proiect 
dedicat studenților 
din anul I la 
Facultatea de 
Inginerie Electrică și 
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Actualitate In contextul situației pandemice mondiale, al necesității adaptării 
activităților în toate domeniile de activitate și din dorința de a sprijinii 
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. 



Știința 
Calculatoarelor 

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. 

 

 

 

 

 

 

 


