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Cultură Consiliul Județean Botoșani și Memorialul Ipotești – Centrul Național de 
Studii „Mihai Eminescu”,  organizează în perioada 22 – 23 octombrie 
2020, cea de-a VII –a ediție a Seminarului  Eminescu, ediție online. 
Intervențiile în direct ale participanților pot fi vizualizate pe pagina de 
Facebook a Memorialului Ipotești. 
Seminarul își începe lucrările joi, 22 octombrie, de la ora  17.00, cu o 
ședință moderată de prof. univ. dr. Mircea Diaconu, Memorialul Ipotești 
/ Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, iar de la ora 18.00 are loc 
proiectul „Poeți în dialog”, la care vor participa Stelorian Moroșanu și 
Dan Sociu. Lecturile lor vor fi moderate de cercetător doctor Lucia 
Țurcanu, Memorialul Ipotești. 
Vineri, 23 octombrie 2020, în cea de-a doua zi a Seminarului Eminescu, 
va continua seria proiectul „Poeți în dialog”: între orele 10.00 – 12.00 – 
“Mihai Eminescu, Confesiune”, secțiune moderată de conferențiar 
doctor Daniela Petroșel, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava iar 
între orele 16.00 – 18.30 – „Mihai Eminescu, cu gândiri și cu imagini”, 
secțiune moderată de asistent universitar doctor Ioan Fărmuș, 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. 
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A.B.  „Practici inovative în 
predarea/învățarea 
limbii franceze 
pentru copii” 
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Actualitate Colocviul internațional „Pratiques innovantes de 
l’enseignement/apprentissage du français précoce” („Practici inovative 
în predarea/învățarea limbii franceze pentru copii”) s-a desfășurat la 16 
octombrie a.c., organizat de Centrul de Reușită Universitară (CRU) al 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), în colaborare cu CRU 
al Universității Libere Internaționale din Moldova și CRU al Universității 
din Craiova, cu sprijinul Agenției Universitare a Francofoniei. 
Potrivit USV, proiectul are ca obiectiv principal formarea profesorilor și 
studenților în domeniul predării limbii franceze pentru copii, precum și 
introducerea studiului limbii franceze încă de la grădiniță.[…] 



Lucrările colocviului s-au deschis cu conferința plenară „Grandir en 
français: provocările unui proiect inovativ în predarea limbii franceze 
pentru copii în România și Republica Moldova”, susținută de lector univ. 
dr. Mariana Șovea (USV), care a prezentat provocările implementării 
proiectului în grădinițele din România și Republica Moldova. Experiența 
acumulată de-a lungul desfășurării proiectului a fost punctul de plecare 
și pentru conferințele următoare, care au abordat teme precum 
utilitatea formării studenților în domeniul francezei pentru copii 
(„Formarea în domeniul francezei pentru copii – un atu pentru viitorii 
profesori de franceză”, lector dr. Alice Ionescu, conf. dr. Daniela Dincă) 
sau potențialul acestui segment al didacticii limbii franceze pentru 
încurajarea învățării limbii franceze („Potențialul francezei pentru copii 
în dezvoltarea predării/învățării limbilor străine”, conf. dr. Carolina 
Dodu-Savca). Nu au lipsit nici lucrările care au subliniat importanța 
elementelor culturale în predarea limbii franceze și importanța filmelor 
de animație („Descoperirea limbilor-culturi cu ajutorul filmelor de 
animație ale lui Michel Ocelot – platformă a multiculturalismului”, prof. 
dr. Elena Prus, conf. dr. Violeta Tipa) sau necesitatea aplicării principiilor 
educației pozitive în predarea limbilor străine („Învățare și educație 
pozitivă în predarea limbii franceze la copii”, prof. dr. Sanda-Maria 
Ardeleanu).[…] 
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__________ În prezent, rectorii ar putea să-și păstreze mandatul pe viață, potrivit 
unor modificări aduse Legii Educației și aprobate astăzi de Senat în 
calitate de for decisiv. 
Mai exact, un amendament propus de deputatul PSD Tit-Liviu Brăiloiu la 
un proiect de lege cu modificări în domeniul învățământul militar 
prevede pentru toate universitățile că „durata mandatului de rector 
este de 4 ani. Mandatul poate fi reînnoit”. 
Legea urmează să ajungă la Cotroceni pentru promulgare, însă poate fi 
și întoarsă înapoi în Parlament de către președintele Klaus Iohannis. 
Amintim că Legea Educației Miclea-Funeriu a limitat în 2011 la strict 2 
numărul maxim de mandate pe care îl putea avea o persoană în fruntea 
unei universități. Guvernul Ponta a modificat însă în 2014 legea, pentru 
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a le da posibilitatea rectorilor care se suspendă din mandatul de rector 
să candideze și pentru un al treilea mandat. Acum rectorii nu vor mai 
trebui nici măcar să se suspende, pentru a putea candida din nou. 
În prezent, rectorii aflați deja la al treilea mandat sunt: 
Sorin Cîmpeanu – rectorul Universității de Științe Agronomice și 
Medicină Veterinară din București, fost ministru al Educației în guvernul 
Ponta, președinte al Consiliului Național al Rectorilor, astăzi deputat 
PNL; 
Mihnea Costoiu – rectorul Universității Politehnica din București, fost 
ministru al Învățământului Superior în guvernul Ponta, în mandatul 
căruia Executivul a schimbat legea educației permițând cel de-al treilea 
mandat, senator PSD; 
Marilen Pirtea – rectorul Universității de Vest din Timișoara, deputat 
PNL; 
Remus Pricopie – rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și 
Administrative (SNSPA), fost ministru al Educației în guvernul Ponta. 
Ioan Abrudan – rectorul Universității Transilvania din Brașov; 
Valentin Popa – rector al Universității Ștefan cel Mare din Suceava, fost 
ministru al Educației în Guvernul Dăncilă; 
Daniel Breaz – rectorul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 
ministrul PSD al Culturii în prezent, fost ministru interimar al Educației, 
senator PSD până în septembrie 2020 când a demisionat din partid; 
Leonard Azamfirei – rectorul Universității de Medicină și Farmacie de la 
Târgu Mureș. În cazul său, cel de-al treilea mandat este de fapt primul 
în fruntea Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din 
Târgu Mureș (UMFST), creată prin fuziunea Universității de Medicină și 
Farmacie din Târgu-Mureș cu Universitatea Petru Maior din Târgu 
Mureș, în 2018; 
Ramona Lile – rectorul Universității Aurel Vlaicu din Arad, sancționată 
pentru plagiat și fostă secretară a universității pe care acum o conduce, 
potrivit Revista 22. 

 


