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Educație Decanul Facultății de Istorie și Geografie din cadrul universității 
sucevene, Florin Pintescu, preferă învățământul față în față. În 
cadrul unei emisiuni la Radio Top, acesta a declarat: „Aș prefera 
față în față, firește, cum ar prefera orice profesor care este în toate 
mințile. Desigur că online-ul este o soluție alternativă, dar nu are 
o rată de succes de 100%, așa cum au cursurile în format clasic”.  
Profesorul universitar spune că pregătirea cursurilor îi ia mai mult 
timp pentru online: „Îmi ia sensibil mai mult timp. Online-ul nu 
se ține stând să le povestești ceva studenților. Trebuie imagini, 
filmulețe, altfel lumea se plictisește. Îți deschide camera la 
început, apoi o închide. Nu prea ai cum să îi urmărești pe cei care 
și-au deschis efectiv camerele, deoarece atunci te fragmentezi și 
totul se duce de râpă”. Florin Pintescu a reamintit că la 
Universitatea „Ștefan cel Mare”, de la începutul anului de 
învățământ cursurile se desfășoară în sistem mixt: „Sistem mixt de 
la începutul anului universitar. Toate cursurile se fac online și 
toate aplicațiile practice, laboratoarele, se fac onsite”. 
Universitarul a mai subliniat că în căminele universității nu te poți 
caza dacă nu ai un test negativ făcut cu trei zile înainte. 
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Zilele Eminescu: 
De la decernare de 
premiu la colaj de 
filme proiectat pe 
clădirea Muzeului 
Județean – 
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Știri Vineri se împlinesc 171 de ani de la nașterea marelui poet național, 
Mihai Eminescu. Memorialul Ipotești, instituție aflată în 
subordonare Consiliului Județean, va fi epicentrul acțiunilor 
organizate de Ziua Culturii Naționale și dedicate lui Mihai 
Eminescu.[…] 
Programul Zilelor Eminescu - ianuarie 2021 
Ora 9.00: Depunere de jerbe de flori la statuile lui Mihai Eminescu 
din Piața Revoluției și Parcul „Mihai Eminescu” 
Ora 10.30: Te Deum la Biserica familiei Eminovici din cadrul 
Memorialului Ipotești; Depuneri de coroane la statuia poetului 
Mihai Eminescu de la Memorial 
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Ora 11.00: Mesajul de salut al președintelui Consiliului Județean, 
Doina Federovici. 
 
Ora 11.20: Conferință susținută de președintele Academiei 
Române, acad. Ioan-Aurel Pop, Ziua tristă a culturii naționale. 
 
Ora 11.30: Depunerea unei jerbe de flori la mormântul maicii 
Olimpiada, mătușa lui Mihai Eminescu, de la Mănăstirea Agafton. 
 
Ora 11.30: Poezia de debut în anul 2020 (Memorialul Ipotești) 
 
În dialog:  
 
-             Mircea A. Diaconu (Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava) 
 
-             Alex Goldiș (Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca) 
 
-             Alexandru Cistelecan (Universitatea „Petru Maior” din 
Târgu Mureș) 
 
-             Mihai Iovănel (Academia Română, Institutul „G. 
Călinescu”) 
 
-             Andrei Terian-Dan (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu) 
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Noaptea Ideilor / 
La Nuit des idées 

www.arad.24fun.ro 
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Eveniment 
on-line 

Institutul Francez din România sărbătorește în fiecare an dialogul 
și schimbul de idei dintre țări și culturi, dintre discipline și 
generații, în cadrul unui eveniment internațional: Noaptea ideilor. 
Ediția a șasea va avea loc exclusiv online și se va desfășura în jurul 
ideii de „APROAPE”. Profesori universitari, oameni de știință și 
artiști vor vorbi despre raportul dintre noi și ceilalți, din alte 
timpuri și din alte spații, despre relația dintre oameni și orașele pe 
care și le-au construit și despre cum s-a schimbat în timp noțiunea 
de identitate în raport cu ce a fost și cu ce a rămas aproape. […] 
IAȘI 
Identități revizuite la feminin 
Dezbatere live 
On line, Facebook – Institut français Iași, 19:00 
Scopul acestei mese rotunde este de a repune sub semnul 
întrebării modul în care au fost prezentate în istorie anumite figuri 
feminine și de a defini axe posibile de gândire care să ancoreze 
aceste istorii în contemporaneitate. Cum ar fi posibilă rescrierea 
acestora dintr-o altă perspectivă, și anume cea a femeilor? Ce pași 
trebuie făcuți pentru a educa publicul despre această versiune a 
Istoriei, pentru a fixa mentalitățile în contextul actual al unei 
Europe bazate pe egalitatea de gen ? 
Acest moment de reflexie face parte dintr-un proiect 
multidisciplinar mai amplu, care se va desfășura pe tot parcursul 
anului 2021. 
Invitați: 
Diana MǍRGǍRIT, conferențiar, Facultatea de Științe politice și 
Relații Internaționale, Universitatea « Al. I. Cuza » 
Snejana DRUTǍ-SULIMA, conferențiar, Facultatea de Drept, 
Universitatea « Al. I. Cuza » 
Ovidiu GAVRILOVICI, profesor, Facultatea de Psihologie, 
Université « Al. I. Cuza » 
Dialogul va fi moderat de Simona Manolache, conferențiar la 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. 
Eveniment difuzat de RFI 

Corina 
Burduja 

USV REIA 
activitatea 
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Moldova/Suce
ava 

La Biroul Francez, în colaborare cu Centrul de Reușită 
Universitară al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, se 



cursurilor de 
limbă FRANCEZĂ, 
pe niveluri de 
VÂRSTĂ și 
PREGĂTIRE 
LINGVISTICĂ 

 reîncepe online, începând cu data de 13 ianuarie 2021, seria 
cursurilor de limbă franceză, pe niveluri de vârstă și pregătire 
lingvistică, în cadrul proiectului 
„Francofonia în comunitate”: „Le Français, c’est facile!”, „Français 
au collège”, „Préparatifs pour DELF”, „Français général” – adulți 
Proiectul este susținut de Agenția Universitară a Francofoniei 
(AUF) și beneficiază de implicarea unei echipe performante de 
profesori de limba franceză, printre care: lector univ.dr. Mariana 
Șovea, lector univ.dr. Daniela Vereș, prof.dr. Briana Belciug și 
prof.dr. Alexandra Sîrghi. 
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