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Sinteza articolului 

- Universitara Elena-
Brândușa Steiciuc, 
distinsă cu premiul 
Opera Omnia, 
pentru contribuția 
semnificativă în 
promovarea 
francofoniei la nivel 
național și 
internațional 

obiectivdesuceava.ro 
14.12.22 

- În data de 9 decembrie a.c., prof. univ. dr. Elena-Brândușa Steiciuc, 
cadru didactic și coordonator de doctorat în cadrul Facultății de Litere și 
Științe ale Comunicării, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, a 
primit premiul Opera Omnia din partea ARDUF (Asociația Română a 
Departamentelor Universitare Francofone), în semn de recunoaștere a 
prestigiului profesional și a contribuției semnificative pe care a avut-o în 
promovarea francofoniei în mediul universitar național, dar și 
internațional. 
Elena-Brândușa Steiciuc este o personalitate marcantă a comunității 
academice sucevene, care a reușit să se remarce prin promovarea asiduă 
a limbii și culturii franceze în mediul universitar românesc.  Începând cu 
anul 2010, aceasta este membru al Uniunii Scriitorilor din România, 
filiala Iași, membru al Societății Scriitorilor Bucovineni, membru 
fondator și președinte, între anii 2007-2018, al Asociației Române a 
Departamentelor Universitare Francofone, precum și al altor organizații 
și asociații profesionale. 
Activitatea publicistică a profesoarei Steiciuc este una impresionantă, cu 
46 de volume în calitate de autor unic sau colaborator, cotate de CNCSIS 
(Consiliul National al Cercetării științifice din Învățământul Superior), 
precum și numeroase articole științifice publicate în reviste naționale și 
internaționale de prestigiu. Totodată, Elena-Brândușa Steiciuc a făcut 
parte din peste 15 proiecte de cercetare științifică, reușind să fie 
inițiatoare a mare parte dintre acestea și să contribuie semnificativ la 
crearea unor legături strânse de colaborare cu instituții de învățământ 
superior din Noua Zeelandă, Canada, Maroc sau Camerun. 
De asemenea, pentru întreaga activitate profesională, cât și pentru 
meritele deosebite aduse culturii bucovinene, în data de 22 aprilie 2021 
i-a fost acordat titlul de cetățean de onoare al orașului Suceava. 
ARDUF a fost înființată în anul 2007, la Brașov, ca parte a Organizației 
Internaționale a Francofoniei. Printre obiectivele principale ale asociației 
se numără: crearea și sprijinirea unei colaborări mai strânse între 
profesorii universitari de limbă franceză, în vederea realizării unui 
curriculum unitar la nivel național; încurajarea activității de cercetare 
științifică a membrilor departamentelor de studii franceze, prin 
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colaborarea cu cercetători și instituții din țară și străinătate, în special cu 
cei din comunitatea francofonă, precum și sprijinirea activităților menite 
să promoveze la nivel internațional limba, literatura, cultura și civilizația 
franceză, se arată într-un comunicat transmis de USV. 

- Trei studente 
sucevene implicate 
într-un proiect- 
concurs de scriere 
plurilingvă organizat 
la INSPE Angers 

newsbucovina.ro 
13.12.22 

- Trei studente de la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării din 
cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, au participat, 
împreună cu alți 60 de studenți francofoni, în 25 noiembrie la un atelier 
de scriere plurilingvă organizat în format hibrid la INSPE Angers, iar 
proiectul va continua, miercuri, în 14 decembrie, cu o masă rotundă pe 
tema scrierii și traducerii multilingve. 
Potrivit unui comunicat al USV, proiectul a fost organizat de 
Universitățile din Angers și Le Mans (Franța), în parteneriat cu cinci 
universități: Universitatea Kassel (Germania), Universitatea Națională și 
Capodistriană din Atena (Grecia), Universitatea Mohamed Boudiaf din 
M’sila (Algeria), Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (România) 
și Universitatea An-Najah (Palestina). Programul a inclus mai multe 
activități, printre care o întâlnire cu Kahina Ayyegag-Hamami și 
Valentina Semeghini, reprezentanți ai editurii SALANG, cu o bogată 
experiență în publicarea de cărți în variante multilingve, un atelier de 
descoperire a literaturii plurilingve pentru copii, animat de conf. univ. dr. 
Isabelle Audras (Universitatea Le Mans) și conf. univ. dr. Nadja 
Maillard-De La Corte Gomez (Universitatea Angers), precum și un atelier 
de scriere plurilingvă. 
Scopul acestui maraton de creație literară a fost rescrierea unei povești 
multilingve, care să pună în evidență toate limbile vorbite de studenții 
participanți. Povestea aleasă pentru atelier a fost Regele Broască (Le Roi 
grenouille), de Frații Grimm. Studenții au avut libertatea de a adăuga noi 
personaje, de a modifica povestea, ambianța unor scene sau chiar 
deznodământul. Atelierul a fost o premieră atât în ceea ce privește durata 
sa (peste 6 ore), cât și numărul limbilor străine folosite. Cei peste 60  de 
participanți au utilizat 50 de limbi diferite, printre care unele foarte rare, 
precum broushiski (nordul Pakistanului) sau ndjuka (o limbă creolă 
vorbită în Surinam și estul Guianei). [...] 
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- Masteranzii, 
doctoranzii și 
postdoctoranzii UB, 
invitați la trainingul 
„Îmbunătățirea 
abilităților științifice 

unibuc.ro 
13.12.22 

- În perioada 21-22 ianuarie 2023, Laboratorul de Psihologia Sănătății și 
Neuropsihologie Clinică (LPSNC) din cadrul Facultății de Psihologie și 
Științele Educației invită masteranzii, doctoranzii și postdoctoranzii  
Universității din București la un training cu tema „Îmbunătățirea 
abilităților științifice și de scriere a granturilor pentru tinerii cercetători 
în neuroștiințe”. 



și de scriere a 
granturilor pentru 
tinerii cercetători în 
neuroștiințe” 

Evenimentul va avea loc la sediul Facultății de Psihologie și Științele 
Educației a UB (Șoseaua Panduri, nr. 90, sector 5). 
Evenimentul urmărește ca masteranzii interesați de o carieră în 
neuroștiințe, precum și doctoranzii, postdoctoranzii și cercetătorii aflați 
la început de carieră să-și optimizeze competențele de scriere științifică 
și să afle ce oportunități există pentru finanțarea cercetărilor din 
domeniul neuroștiințelor. 
Conferențiarii trainingului sunt profesori, medici și cercetători în 
domeniu: prof. univ. dr. Ana-Maria Zăgrean, prof. univ. dr. Andrei C. 
Miu; prof. univ. dr. Eugen Avram; prof. univ. dr. Eugen Avram și lect. 
univ. dr. Miralena Tomescu.  
Persoanele interesate de participarea la training sunt rugați să 
completeze acest formular online. Organizatorii au alocat locuri pentru 
70 participanți. [...] 
Lect. univ. dr. Miralena Tomescu – cercetător științific asociat la 
Institutul de Cercetare „CINETic”, cadru didactic la Universitatea „Ștefan 
cel Mare” din Suceava și lector universitar asociat la Facultatea de 
Psihologie și Științele Educației a UB. 
Printre cursurile predate se regăsesc discipline precum: Fundamentele 
psihologiei; Metode în neuroștiințe; Neuroștiințe cognitive și clinice; 
Psihopatologie și neuroștiințele dezvoltării. 
În timpul cercetărilor doctorale și postdoctorale desfășurate în cadrul 
Laboratorului Functional Brain Mapping Lab din cadrul Facultății de 
Medicină a Universității din Geneva, profesoara Tomescu a studiat 
traiectoriile specifice de gen ale dezvoltării creierului și markerii 
neurofiziologici timpurii pentru schizofrenia determinată genetic prin 
investigarea activității și a dinamicii rapide a rețelelor neuronale în 
asociere cu psihopatologia. [...] 

- Municipiul Suceava 
va participa la 14 
târguri de turism 
naționale și 
internaționale 

crainou.ro 
13.12.22 

- Consiliul Local Suceava va aproba, în ședință ordinară, lista cu târgurile 
naționale și internaționale de turism la care municipiul Suceava va 
participa în anul 2023. Alegerea târgurilor s-a făcut la recomandarea 
Ministerului Antreprenoriatului și Turismului și în baza hotărârii luate 
în cadrul Organizației de Management al Destinației „Suceava – Orașul 
Cetății de Scaun”. Este vorba despre 14 târguri care coincid cu lista 
stabilită prin ordin al ministrului Constantin Daniel Cadariu, acestea 
fiind organizate în România, Germania, Franța, Israel, Italia, Marea 
Britanie și Polonia. Potrivit proiectului de hotărâre de Consiliu Local 
inițiat de primarul Ion Lungu și viceprimarul Lucian Harșovschi, astfel 
intenționată este „prezentarea și introducerea noului brand al 



municipiului Suceava, prin care orașul este mai bine reprezentat și 
identificat”. „Noul logo, împreună cu cele două variante de slogan 
«Suceava – Orașul Cetății de Scaun» și «Suceava – Cu inima deschisă» 
oferă o nouă identitate vizuală, care respectă atât trecutul, cu latura sa 
istorică și religioasă, cât și modernismul, noua identitate fiind una 
adaptivă și versatilă” se arată în proiectul de hotărâre de Consiliul Local. 
Proiectul survine emiterii, de către Ministerul Antreprenoriatului și 
Turismului, al primului aviz pentru înființarea organizației de 
management al destinației, beneficiar fiind municipiul reședință, cu 
OMD „Suceava – Orașul Cetății de Scaun”. Din această OMD fac parte 
municipiul Suceava, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților Muzeul 
Național al Bucovinei, Universitatea Ștefan cel Mare, firmele MerDum, 
Complexul Zamca, Strong MND Corporation, Mandachi Hotel &Spa, 
Agenția de turism Eximtur, precum și Shoping City Center și Iulius Mall. 
Organizația a fost constituită în scopul dezvoltării durabile a turismului 
din municipiul Suceava și, implicit, al creșterii atracției reședinței de 
turism ca destinație turistică. [...] 

 


