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Sinteza articolului 

- Cultură și 
comunicare în 
vreme de război. 
Nouă ani de lectorat 
USV la Cernăuți 

obiectivdesuceava.ro 
19.10.22 

- În contextul conflictului armat din țara vecină, anul universitar 2022-
2023 a început, în Ucraina, în condiții deosebite, însă cursurile se 
desfășoară on-site, ținând cont de regulile de funcționare stabilite de 
către autorități. Din luna septembrie 2022, s-a reluat și activitatea 
Lectoratului de limba română al Universității „Ștefan cel Mare” din 
Suceava la Universitatea Națională „Yuriy Fedkovych” din Cernăuți 
(UNYF), Ucraina. 
Scopul principal al activității didactice în cadrul lectoratului de limba 
română este reprezentat de dezvoltarea competențelor lingvistice ale 
cursanților aparținând comunității academice cernăuțene, în vederea 
facilitării comunicării dintre europeni de limbi și culturi diferite (români 
și ucraineni), a mobilității și schimburilor, favorizând înțelegerea 
reciprocă și întărirea cooperării universitare, precum și promovarea 
plurilingvismului, se arată într-un comunicat transmis de USV. 
Predarea limbii române ca limbă străină se desfășoară în cadrul unor 
cursuri de inițiere și de aprofundare (pe niveluri de limbă (A1/A2, B1/B2, 
C1/C2), conform Cadrului European Comun de Referință pentru limbi 
străine). Cele 152 de cereri (reprezentând: 65% studenți, 25% cadre 
didactice și 10% personal administrativ) înregistrate în formularul de 
înscriere dovedesc că se manifestă același interes crescut din partea 
publicului eterogen, atât ca vârstă, cât și ca orizont cultural. Cei mai mulți 
cursanți, peste 80%, au optat pentru nivelul A1/A2. Studenții au ales 
aceste cursuri din diferite motive: fie au prieteni care vorbesc limba 
română, fie sunt studenți la Facultatea de Limbi Străine și doresc să 
cunoască o altă limbă de origine latină, fie doresc să se familiarizeze cu 
limba română pentru a putea continua studiile, mai târziu, în România, 
precum Anastasiia Sihitova, care studiază Științe Politice. Cadrele 
didactice, studenții și personalul administrativ care frecventează 
cursurile provin de la diferite facultăți: Limbi străine, Filologie, Științe 
economice, Geografie, Istorie, Muzicologie, Educație fizică și sport, 
Medicină, Drept, Pedagogie și Psihologie, Institutul de Biologie și 
Chimie, Știința Calculatoarelor, Matematică și Informatică ș.a. [...] 
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- Academicianul 
Eugen Simion a 

suceavalive.ro 
19.10.22 

- Onorat, în anul 2005, cu titlul de Doctor Honoris Causa al Universității 
„Ștefan cel Mare” din Suceava, Eugen SIMION (25 mai 1933-18 



încetat din viață amosnews.ro 
19.10.22 

octombrie 2022) este unul dintre criticii literari de anvergură din istoria 
recentă a literaturii române, care a lăsat în spate o operă prodigioasă ce 
atestă o viață pusă în slujba literaturii române.  
Absolvent al Facultății de Filologie a Universității București (1952-1957), 
acesta devine în 1969 doctor în științe filologice cu lucrarea dedicată 
criticului literar a cărui direcție ajunge să o continue, E. Lovinescu, 
scepticul mântuit, avându-l conducător științific pe Șerban Cioculescu, 
teză care va fi publicată în volum în 1971, la editura Cartea Românească. 
[...] 
Contribuția sa la promovarea și dezvoltarea culturii și literaturii române 
este răsplătită cu Premiul Academiei Române (1977), Premiul Uniunii 
Scriitorilor (1965, 1976, 1980, 1984), Premiul Eminescu (2013), dar și cu 
distincții precum: Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare 
Cruce (2000), Ordinul Național „Crucea Sudului” al Guvernului Braziliei 
(2000), Medalia comemorativă „150 de ani de la nașterea lui Mihai 
Eminescu” pentru merite deosebite în studierea, editarea, promovarea 
sau interpretarea operei eminesciene (2000), Medalia Jubiliară 
„Centenar Mircea Eliade”, pentru contribuții semnificative în domeniul 
istoriei religiilor (2006), Cavaler al ordinului Legiunii de Onoare a 
Franței (2008), Ordinul Republicii Moldova (2008). Pentru activitatea 
desfășurată în domeniul literar. este distins cu titlul de Doctor Honoris 
Causa al mai multor universități din țară: Universitatea „Al. I. Cuza” din 
Iași, Universitatea „Valahia” din Târgoviște, Universitatea „Dunărea de 
Jos” din Galați, Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureș, 
Universitatea „George Bacovia” din Bacău, Universitatea de Vest „Vasile 
Goldiș” din Arad, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea 
„Ștefan cel Mare” din Suceava ș.a. 
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- Decanul Facultății 
de Istorie, Florin 
Pintescu, în 
contextul războiului 
de la graniță: Lumea 
moare, dar există o 
pătură subțire de 
afaceriști care 
profită, prosperă, 
fără probleme 

radiotop.ro 
18.10.22 

- Decanul Facultății de Istorie și Geografie din cadrul Universității <Ștefan 
cel Mare> din Suceava, profesorul universitar doctor Florin Pintescu, 
susține că unele persoane profită din plin de pe urma războiului din 
Ucraina. Profesorul a afirmat, la Radio Top: „Din Ucraina, noi, ca țară, 
dacă suntem inteligenți putem să ne alegem cu foloase. De pildă, Ucraina 
a oprit exporturile de sare. Așadar, România ar putea merge foarte bine 
pe exporturi de sare. Apoi, România poate câștiga foarte mult din 
transporturile bunurilor din Ucraina, ca stat, nu cum fac șmecherii 
noștri. Cumpără ce apucă din Ucraina, pentru că acolo lumea vinde orice. 
Marii jupâni, ca să se pună la adăpost, vin în România și intermediază. 
Marii jupâni iau valuta, o duc în altă parte și când se întâmplă ceva mai 
rău pleacă cu totul în Occident. Așa se întâmplă în război. Lumea moare, 
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dar există o pătură subțire de afaceriști care profită, prosperă, fără 
probleme”. Decanul Pintescu a mai arătat că studenții săi sunt interesați 
atât de situația din Ucraina, cât și de politica Uniunii Europene, în special 
a Germaniei, a Statelor Unite, a Rusiei, a Chinei și a Indiei. Doctorul în 
istorie a menționat: „Studenții noștri sunt interesați de politica marilor 
jucători. Mulțumim lui Dumnezeu, avem studenți buni, și la Istorie și la 
Relații internaționale”. 

- Cunoscut universitar 
sucevean 
nemulțumit de 
numărul mic de ore 
de istorie din școli. 
„La noi unii parcă 
vor să se ajungă la 
ștergerea identității 
naționale” 

svnews.ro 
18.10.22 

- Decanul Facultății de Istorie și Geografie de la Universitatea <Ștefan cel 
Mare> din Suceava, profesorul universitar doctor Florin Pintescu, este 
de părere că în urma apariției manualelor alternative, în 1999, istoria a 
fost vitregită. De asemenea, el susține că elevii nu sunt prea interesați de 
istorie. Decanul a făcut aceste afirmații, la Radio Top, după ce, recent, 
președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, i-a încurajat pe 
cercetători să producă mai multe materiale despre istoria adevărată a 
Bucovinei, precum și despre minorități, cultele religioase și civilizația din 
această parte a țării. El a făcut declarația, la Institutul Național Bucovina 
din Rădăuți, după conferința care a marcat împlinirea a 30 de ani de la 
înființarea instituției care funcționează sub egida Academiei Române. 
Profesorul Pintescu a spus: „În școlile noastre, din două ore de istorie pe 
săptămână s-a făcut o oră, dintr-o oră pe săptămână, pe alocuri la liceele 
tehnologice s-a făcut o oră de istorie la două săptămâni. Se înregistrează 
o chestiune curioasă în România. Asta, în vreme ce în Polonia și Ungaria 
liceele au câte două sau trei ore de istorie pe săptămână, indiferent de 
profil, în contextul în care mai ales în Polonia este revigorat etosul 
național. Polonia a fost un imperiu cu titlu de regat, întins de la Marea 
Baltică până la Marea Neagră. La noi unii parcă vor să se ajungă la 
ștergerea identității naționale. Era o carte prin 1992, primul meu an de 
învățământ, intitulată <Copiii teribili nu învață istoria>. Acum, copiii 
teribili sau neteribili nu învață istoria”. Decanul a completat: „Materiale 
sunt nu suficiente, ci arhisuficiente, însă, în contextul în care în general 
nu ți se mai asigură o înaintare sigură în societate, copiii încep să se 
gândească la faptul că istoria este plină de date, de cifre. Unii au zis că 
manualul de istorie e bun, alții, dimpotrivă, că nu-i bun, că îndeamnă la 
naționalism, îndeamnă la războaie. Este complicat și nu există o atracție 
pentru majoritatea copiilor de a studia cu plăcere istoria”. 
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