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__________ Expoziție împotriva 
traficului de 
persoane, la USV 

www.intermediatv.ro 
14.10.20 

 
Actualitate 

O expoziție-manifest împotriva traficului de persoane poate fi vizionată 
în holul principal al Universității „Ștefan Cel Mare” Suceava. Lucrările au 
fost realizate de elevi ai Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din 
Rădăuți. Evenimentul face parte dintr-o serie de acțiuni organizate la 
nivel național pentru marcarea Zilei Europene de Luptă Împotriva 
Traficului de Persoane – 18 octombrie. 

www.centruldepresa.ro 
15.10.20 

Florin Stoican Oamenii pădurilor: 
Ce învață studenții 
la silvicultură și care 
e realitatea din 
teren 

www.dor.ro 
14.10.20 

__________ Absolvenții de la silvicultură nu se angajează neapărat în administrarea 
pădurilor, ci la spații verzi în primării sau în sectorul de exploatare, 
spune Laura Bouriaud, profesoară la Facultatea de Silvicultură a 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 
Pădurile ne oferă refugiu, apă, oxigen, umbră, lemn, protecție. Pădurile 
adăpostesc zeci de mii de specii de păsări și animale, fiecare cu rolul ei 
în ecosistem. Dar nu înțelegem întotdeauna ce ar trebui sau am putea 
să oferim noi, oamenii, crede activistul de mediu Florin Stoican, care 
caută mereu informații despre cum putem avea grijă de pădurile 
noastre. […] 
În seria Oamenii pădurilor, pe care o publicăm de-a lungul lunii 
octombrie, Florin discută săptămânal cu profesioniști care ne pot ajuta 
să înțelegem problemele de sistem din jurul pădurii și ne propun soluții 
prin care să avem grijă de ea.  
În acest episod vorbește cu Laura Bouriaud, profesoară de politici 
publice în domeniul silvic forestier la Facultatea de Silvicultură a 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, unde conduce și doctorate. 
Totodată, este cercetătoare-asociată la Inventarul Forestier Francez, cu 
experiență de cercetare și consultanță în gestionarea durabilă a 
pădurilor și tăierile ilegale, cu activități în Rusia, Montenegro, Albania și 
Kosovo. Laura Bouriaud vorbește despre lacunele din domeniul 



silviculturii, dar și despre imaginea pe care o au studenții despre păduri 
și despre joburile pentru care se pregătesc acolo.[….] 

__________ Workshop 
internațional: „O 
istorie a traducerilor 
în limba română – 
secolul XX – 
Traducerea 
științelor umaniste, 
artelor și ecologiei” 

www.edumanager.ro 
15.10.20 

Evenimente 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 
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.[…] 
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N.B. Peste 100 de 
cursanți – cadre 
didactice și studenți 
– și în acest an 

www.crainou.ro 
14.10.20 

Spiritual Lectoratul de limbă română al Universității „Ștefan cel Mare” din 
Suceava (USV), găzduit din noiembrie 2014 de Universitatea Națională 
„Yuriy Fedkovych” din Cernăuți, și-a deschis în această toamnă cel de-al 
șaptelea an de activitate, a anunțat USV. 
În ciuda contextului epidemiologic actual, numărul de cursanți înscriși 
pentru anul 2020-2021 este similar celui de anul trecut, respectiv peste 
100 de persoane. 
La fel ca în anii trecuți, cursurile oferite de lectorat sunt organizate pe 
niveluri de limbă, în conformitate cu Cadrul european comun de 



referință pentru limbi străine (A1-C2), beneficiarii fiind în majoritate 
cadre didactice și studenți provenind de la toate facultățile Universității 
cernăuțene. Cursurile se desfășoară în prezent într-un format hibrid 
(online și cu prezență fizică), predominante fiind cursurile desfășurate 
online, arată sursa citată.[…] 

N.B. Biroul Francez și 
Centrul de Reușită 
Universitară reîncep 
cursurile de limbă 
franceză 

www.crainou.ro 
14.10.20 

Spiritual În această săptămână, Biroul Francez (BF) și Centrul de Reușită 
Universitară (CRU) din cadrul Universității „Ștefan cel Mare din 
Suceava” reîncep cursurile de limbă franceză „Français au college” 
(miercuri, orele 16.30-18, la BF), „Le français, c’est facile!” (vineri, orele 
16.30-18, la BF), „Français général/ DALF” (miercuri, orele 19-20.40, la 
BF) și de pregătire DELF (luni, orele 17-19, la BF). 
Potrivit unui comunicat al Biroului Francez, înscrierile pentru 
completarea grupelor se pot face până pe data de 17 octombrie a.c. 
(relații suplimentare, la tel. 0723678083, orele 16-18). 
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, prof. dr. Briana Belciug. 
Biroul Francez menționează că regulile crizei sanitare se vor respecta 
întocmai (mască, dezinfectare, distanțare, aerisire); dacă va fi cazul, 
orele se vor ține și online.[…] 

www.stirisuceava.net 
13.10.20 

N.B. Bilanț după 
întreruperea 
activităților din 
cauza pandemiei 

www.crainou.ro 
14.10.20 

Spiritual Asociația Alianța Franceză din Suceava/Biroul Francez și-a reluat 
activitatea după o perioadă de întrerupere ca urmare a crizei sanitare, 
în condiții de siguranță (mască, distanțare, dezinfectare). 
În proiectul „Francofonia în comunitate” au avut loc manifestări diverse, 
sub genericul „După-amiezilor francofone”. Programul este susținut de 
Institutul Francez din România și Ambasada Franței la București, de 
Agenția Universitară a Francofoniei, de Centrul de Reușită Universitară 
(CRU) al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, de Inspectoratul Școlar 
Județean, de Consiliul Județean, de Asociația Profesorilor de limbă 
franceză (Filiala Suceava), de Asociația „Curcubeul Succesului” și de 
Asociația Seniorilor Bucovineni.[…] 

 


