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Vizită de lucru la Universitatea din Messina

În perioada 1-5 aprilie 2019 o delegaţie formată din Prof .univ. dr. Adriana-Gertruda Romedea,
Prorector pentru programe de învăţământ şi activităţi studenţeşti şi Conf. univ. dr. Cristina CîrtiţăBuzoianu, Prorector pentru etica şi imaginea universităţii, a participat la Universitatea din Messina.
Delegaţia de la Universitatea din Bacău s-a întâlnit cu reprezentanţii de la Relaţii internaţionale
în vederea extinderii acordului instituţional şi pentru Facultatea de Inginerie, precum şi cu un grup de
studenţi de la postul de radio, în vederea unei colaborări pentru stagii de practică şi formare.
De asemenea, programul a inclus şi participarea la un seminar în cadrul Departamentului de
Ştiinţe Politice şi Juridice pentru a face un schimb de informaţii cu privire la cele mai actuale politici
publice din Italia şi la nivel european.
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Olimpiada Națională de Agricultură

În perioada 22-26 aprilie 2019 s-a desfăşurat la Bacău Olimpiada Națională de Agricultură:
Creșterea animalelor și Cultura plantelor pentru elevii claselor a XI-a şi a XII-a de la liceele agricole
şi de zootehnie din toată ţara. Au participat peste 120 de elevi din colegiile și liceele din întreaga țară,
din 30 de judeţe, alături de profesorii lor însoţitori, dar şi 20 de membri ai Comisiei centrale.
Organizatorii principali au fost Ministerul Educației Naționale, Inspectoratul Școlar Județean
Bacău, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Liceul Tehnologic „Dumitru Mangeron” Bacău,
Liceul Tehnologic „Grigore Antipa” Bacău, Liceul Tehnologic „G.J. Cancicov” Parincea și Liceul
Tehnologic „J. M. Elias” din Sascut.
Deschiderea festivă a avut loc, pe 22 aprilie 2019, de la ora 18:00, în Aula Universităţii „Vasile
Alecsandri” din Bacău.
„Ne bucurăm că orașul Bacău găzduiește în acest an Olimpiada Națională de Agricultură:
Creșterea animalelor și cultura plantelor. Este un privilegiu pentru mine, în calitate de prorector pentru
programe de învățământ și activități studențești, să mă adresez dumneavoastră cu ocazia acestui
prestigios eveniment. Olimpiada de agricultură este o oportunitate pentru toți cei implicați în acest
concurs, o provocare prin care elevi și profesori se pot cunoaște mai bine și prin care se pot
autodepăși. Este o întâlnire cu oameni frumoși, o valorizare de la an la an a elitelor tinerei generații”, a
precizat Prof. univ. dr. Adriana-Gertruda ROMEDEA, Prorector pentru programe de învățământ și
activități studențești.
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Anglofonia sărbătorită la Facultatea de Litere

Facultatea de Litere a organizat marți, 23 aprilie 2019, o serie de activități dedicate culturii
anglofone și limbii engleze, sub genericul Anglophone Culture Day and the UN English Language
Day. Evenimentul dedicat anglofoniei a cuprins trei activități: un concurs de traduceri Lost in
Translation, coordonat de conf. univ. doctor Elena Ciobanu, lector universitar doctor Cătălina
Bălinișteanu-Furdu și asistent univeristar doctor Mircea Horubeț, lansarea celui mai recent număr al
revistei studenților anglofoni RO-BRIT STUDENT JOURNAL - We study, We create, We Share,
We Evolve (coordonatori: lector universitar doctor Mihaela Culea, lector universitar doctor Raluca
Galița, lector universitar doctor Andreia Suciu, lector universitar doctor Cătălina Bălinișteanu- Furdu
și asistent universitar doctor Gabriela Andrioai) și o altă activitate sub titlul Un(!)ted on Enghlish
Language

Day,

coordonată

de

lector

universitar

doctor

Nadia

Morărașu.

Ziua Anglofoniei s-a bucurat de prezența activă a studenților de la programele de licență de la
Facultatea de Litere și Facultatea de Științe Economice, precum și a masteranzilor de la Facultatea de
Litere. În încheierea evenimentului organizatorii fiecărei activități au decernat diplome și premii
studenților și masteranzilor.
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Workshop organizat în colaborare cu Direcţia Silvică Bacău

Marţi, 16 aprilie 2019, ora 09:30, a avut loc la în Aula Universităţii un Workshop intitulat
„Pădurea are forma inimii tale”, eveniment ce se încadrează în Luna Plantării Arborilor şi care
continuă pentru al treilea an consecutiv seria colaborării dintre Universitatea „Vasile Alecsandri” din
Bacău prin Facultatea de Inginerie – Departamentul de Ingineria Mediului şi Inginerie Mecanică şi
Facultatea de Ştiinţe – Departamentul de Biologie, Ecologie şi Protecţia Mediului, Asociaţia Liga
Studenţească şi Direcţia Silvică Bacău.
La activitate au participat Adrian TITIANU şi Alexandru SZABO de la Direcţia Silvică Bacău
şi Ovidiu BUFNILĂ care au răspuns întrebărilor adresate de studenţi şi care au punctat cele mai noi
abordări privind posibilităţile de conservare a unui mediu înconjurător sănătos.
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„Student pentru 3 zile” la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Asociația Liga Studențească din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, în parteneriat cu
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, a organizat proiectul „Student pentru trei zile”,
eveniment care s-a desfășurat în perioada 22-25 aprilie 2019. Sub sloganul „Învață să trăiești
studențește!”, acest proiect vizează integrarea elevilor din mediul preuniversitar în cel academic.
Tinerii au avut ocazia să experimenteze viața de student și să participe la activități educative, culturale
și sociale. În plus, acest proiect are drept scop adaptarea elevilor de liceu cu mediul universitar,
facilitând o trecere mai ușoară de la modul de predare preuniversitar la cel specific sistemului de
învățământ superior.
Liga Studențească a pus la dispoziție 50 de locuri pentru elevii din județul Bacău și județele
apropiate. Pe parcursul acestor zile elevii, sub coordonarea colegilor de la Liga studenţească au asistat
la cursuri la toate cele 5 facultăţi din cadrul universităţii, au vizitat Biblioteca, Baza sportivă, Postul de
Radio studenţesc UNSR Bacău şi postul ACADEMIC TV, au asiat la diverse evenimente din cadrul
universităţii, precum şi activităţi extracurriculare.
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Spectacol pentru promovarea culturii chineze la
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Vineri, 12 aprilie 2019, ora 14:00, în Aula Universităţii a avut loc un spectacol pentru
promovarea tradiţiilor, culturii şi limbii chineze studenţilor din cadrul Universităţii „Vasile
Alecsandri” din Bacău. Programul realizat de către studenţii Facultăţii de Litere, sub coordonarea
domnişoarei Wang Diya, a inclus dansuri, cântece şi poezii chinezeşti. Obiectivul acestui spectacol a
vizat creşterea interesului pentru învăţarea limbii chineze şi promovarea specificului cultural în rândul
studenţilor.
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Workshop-ul „Rolul emoțiilor în relațiile interpersonale – atașamentul în acțiune”

Marți, 09.04.2019, ora 14:00, în sala D215, Corp D, la Universitatea „Vasile Alecsandri”din
Bacău, a avut loc workshop-ul „Rolul emoțiilor în relațiile interpersonale – atașamentul în acțiune”
organizat de către Departamentul de Consiliere Profesională, în colaborare cu Facultatea de Litere.
Evenimentul a fost deschis de către prof.univ. dr. Mihaela-Venera Cojocariu, în calitate de
director al departamentului, salutând prezența celor doi invitați: psihoterapeut, dr., Simona Herb,
coordonator al programului formare națională continuă în domeniul terapiei centrată pe emoții, și
lector univ. dr. Viorel Robu, Universitatea „Vasile Alecsandri" din Bacău, Facultatea de Litere.
La eveniment au participat aproximativ 90 studenți, de la programele de studii de licență și
master, lector. univ. dr. Ioana Boghian, echipa celor trei psihologi a departamentului.
Simona Herb, psihoterapeut, dr., a punctat rolul esențial al emoțiilor în contextul luării
deciziilor de la cele mai simple, până la cele mai complexe, prezentând și unele stereotipuri de gen cu
privire la manifestarea și exprimarea acestora.
Un alt aspect evidențiat a fost importanța stilului de atașament, construct format în primii ani
de viață, generator al celor mai importante ancore pentru viitorul adult: încredere în sine, protecție,
empatie, compasiune și însemnătate, elemente extrase dintr-un stil de atașament securizat.
Lector univ. dr. Viorel Robu a subliniat contribuția fundamentală a părinților în primii ani de
viață, în formarea legăturilor emoționale și a modalităților corecte de raportare la cerințele exterioare
a realității pentru copil, viitorul adult.
De asemenea, prin intermediul unor materiale audio-vizuale au fost prezentate modalități de
reglare a unor reacții și răspunsuri emoționale neadecvate care au la bază un stil de atașament
nesecurizat, precum și beneficiile cultivării unui stil de atașament securizat pe termen lung în fața
provocărilor și obstacolelor, mai ales în planul sănătății mentale și fizice.
În partea de final, invitata Simona Herb, a făcut apel pentru (re)construirea unui mod de
raportare sănătos, adecvat, în fața emoțiilor, în care fiecare dintre noi poate deveni un co-reglator al
reacțiilor emoționale pe care le putem regăsi în partenerii noștri personali și profesionali.
Mesajul final a fost unul de conștientizare a modului în care transmitem și comunicăm
emoțiile, faptul că acestea nu ar trebui să fie controlate, ci co-reglate, transformându-le în resurse
creatoare, componente ale unui mod de viață sănătos.
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„SuperProf, cariera mea didactică” la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
Marți, 16 aprilie 2019, ora 14:00, la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, a avut loc a
VIII-a ediție a proiectului „SuperProf, cariera mea didactică”, derulat de Departamentul de Consiliere
Profesională, în colaborare cu Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic și Facultatea de
Litere. La eveniment au participat aproximativ 90 studenți care se pregătesc pentru o viitoare carieră
didactică, absolvenți şi cadre didactice din universitate.
Evenimentul a fost deschis de către coordonatoarea proiectului, director de departament, prof.
univ. dr. Venera-Mihaela COJOCARIU, salutând prezența invitaților: Inspector școlar general adjunct
management Ida VLAD; Dorel NISTOR, profesor limba și literatura română, Colegiul Național
Pedagogic „Ștefan cel Mare”, Bacău, mentor; Monica CREANGĂ, profesor pentru învățământul
primar, Școala Gimnazială „Al. I. Cuza”, Bacău, mentor; Aurelia PITU, profesor pentru învățământul
preșcolar, Școala Gimnazială „Al. I. Cuza”, Bacău, mentor; Loredana DIACONU, manager Grădinița
„Oblio”, Bacău.
Doamna inspector Ida VLAD a precizat aspectele cele mai importante legate de startul în
cariera didactică, sesiunea iulie 2019, a ocupării prin concurs național a posturilor didactice din
învățământul preuniversitar. Prin accesarea în timp

real a site-urilor www.isjbacau.ro,

www.titularizare.edu.ro, și http://subiecte.edu.ro/2019/ studenții prezenți au fost direcționați către
informații punctuale precum: graficul perioadei de desfășurare a concursului, cele două probe (cea
practică - inspecția la clasă și cea scrisă), posibilitatea susținerii probei practice și în alte județe,
programe școlare și metodologii, elementele de noutate ale acestei sesiuni, definirea unor concepte
cheie esențiale (viabilitate post, post rezervat).
Aurelia PITU, profesor pentru învățământul preșcolar, Școala Gimnazială „Al. I. Cuza” din
Bacău, mentor, a oferit o serie de sugestii cu privire la abordarea secvenței educaționale pe care
candidații o vor susține prin inspecția la clasă, subliniind rolul etapei de proiectare didactică și stilul
didactic pe care îl vor aborda în viitor, elementele componente ale acestuia.
Dorel NISTOR, profesor limba și literatura română, Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel
Mare”, Bacău, mentor, a punctat importanța unei bune pregătiri științifice, rolul cadrului didactic în
întreținerea unui dinamism intelectual și emoțional, importanţa etapei de evaluare în contextul unei
secvențe educaționale, rolul flexibilității și al adaptării cadrului didactic.
Monica CREANGĂ, profesor pentru învățământul primar, Școala Gimnazială „Al. I. Cuza” din
Bacău, mentor, a oferit detalii despre etapa de proiectare didactică, rolul elementelor de noutate bine
plasate în contextul unei lecții şi a jocurilor educaționale.
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Loredana DIACONU, manager Grădinița „Oblio” din Bacău, a prezentat studenților prezenți
oferta unei posibile colaborări pe parcursul verii 2019, subliniind rolul investiției permanente în
dezvoltarea profesională.
În partea de final, Andreea-Maria CORCIU, absolventă a programului de studii P.I.P.P. 2018,
masterand anul I, S.I.E. și Raluca-Bianca DIAC, absolventă P.I.P.P 2017, masterandă anul II, S.I.E au
împărtășit colegilor prezenți din experiențele avute la concursul național de ocupare a unei catedre
didactice, importanța unei pregătiri temeinice și sistematice pentru ambele probe, emoțiile resimțite.
Evenimentul a fost încheiat prin acordarea unor premii surpriză pentru 4 dintre studentele
participante în urma realizării unei tombole, de către Daniela VIERIU, director vânzări firma AVON,
în baza acordului de parteneriat.
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Seminarul de Educație nonformală și dezvoltare comunitară

Studenții de la Pedagogia învățământului primar și preșcolar au organizat la seminarul de
Educație nonformală și dezvoltare comunitară activitatea Cuvinte colorate, sub coordonarea
profesorilor Prof. univ. dr. Venera-Mihaela Cojocariu și Conf. univ. dr. Liliana Mâță. Participanții la
activitate au extras un cuvânt dintr-un bol și au pictat ceea ce au simțit. Prin intermediul activităților
realizate, studenții sunt pregătiți să proiecteze diferite activități extracurriculare pentru învățământul
primar și preșcolar.
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Târgul opționalelor

La masterul Strategii inovative în educație s-a desfășurat activitatea Târgul opționalelor, cu
scopul de a oferi exemple de bune practici în ceea ce privește oferta curriculară. Masteranzii au
pregătit materiale creative care au convins participanții să aleagă opționale, precum „Folclorul
românesc”, „Ce pot face două mâini dibace”, „Micii oameni de știință”, „Sus cortina!”, „Natura prietena noastră”, „Tainele bunelor maniere” etc. Prezentările atractive au avut loc în cadrul
seminarului de Proiectare și dezvoltare curriculară (Conf. univ. dr. Liliana Mâță). Târgul opționalelor
va fi organizat și în cadrul celei de a noua ediții a Conferinței Naționale PERFORMED, care va avea
loc pe data de 16 mai 2019, ora 14, sala D 215, la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău.
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