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Ziua Porților Deschise Online la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a organizat, pe 1 aprilie 2021, începând cu ora
10:00, „Ziua Porţilor Deschise Online” pe platforma Microsoft Teams. Evenimentul se încadrează
într-un proiect mai amplu intitulat Luna Porților Deschise Online, când în luna aprilie Universitatea
„Vasile Alecsandri” din Bacău va organiza o serie de evenimente adresate elevilor în vederea
familiarizării acestora cu mediul universitar. La eveniment s-au logat peste 1500 de elevi și profesori
din 100 de licee din județele Bacău, Neamț, Vrancea și Vaslui.
Prof.univ.dr.ing. Dr.h.c. Valentin NEDEFF

– Președintele Senatului Universității și

Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY – Rectorul Universității au avut cuvântul de deschidere
și i-au încurajat pe elevii din clasele terminale să își continue studiile. Activitatea a fost organizată
cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Bacău și al Casei Corpului Didactic Bacău, care prin
parteneriatul cu Universitatea „Vasile Alecsnadri” din Bacău contribuie, în mod constant, la
diversificarea pârghiilor de colaborare între învățământul pre-universitar și cel universitar.
Decanii și prodecanii celor 5 facultăți (Facultatea de Inginerie, Facultatea de Litere, Facultatea de
Științe, Facultatea de Științe Economice, Facultatea de Științe al Mișcării, Sportului și Sănătății),
împreună cu studenții, au oferit informații complete despre oferta educațională și atractivitatea
domeniilor, posibilitățile de formare prin stagiile de practică, internship, programul ERASMUS,
implicarea în proiecte, bursele de studii și facilitățile oferite de infrastructura Universității:
laboratoare, Baza sportivă, Biblioteca Universității, Restaurantul Universității și locurile de cazare,
Postul Academic TV și Postul de Radio UNSR Bacău.
Președintele Asociației Liga studențească din cadrul UBc, Ștefănuț Buhuș, a prezentat
activitățile extracurriculare pe care le organizează și care sunt avantajele oferite de voluntariat pentru
formarea viitorilor studenți.
Evenimetul s-a încheiat cu o sesiune Q&A, întrebări adresate de către elevi pe chat-ul
întâlnirii, care au vizat detalii specifice privind admiterea la Universitatea „Vasile Alecsandri” din
Bacău.
Prima sesiune de admitere se va organiza online pe platforma admitere.ub.ro, în perioada 0530 iulie 2021. Detalii complete se regăsesc pe site-ul universității www.ub.ro și pe paginile web ale
facultăților
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Facultatea de Litere de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a organizat
Conferinţa Internaţională „Forme discursive. Memorie și identitate”

În perioada 15-16 aprilie 2021, Facultatea de Litere a Universităţii „Vasile Alecsandri” din
Bacău a organizat Conferinţa „Forme discursive. Memorie și identitate”, care a reunit manifestările
ştiinţifice organizate de grupurile de cercetare din cadrul Centrului de cercetare INTERSTUD
(ESPACES DE LA FICTION, LOGOS, CULTURAL SPACES, GASIE) şi CETAL. La conferinţă
au participat peste 70 de profesori şi cercetători de la universităţi, centre şi institute de cercetare din
Franţa, Italia, Spania, Belgia, Algeria, Croația, Muntenegru, Turcia, Kârghâstan, Republica
Moldova și România.
„Conferinţa a fost organizată în colaborare cu Universitatea din Lorena, Centrul de cercetare pentru
medieri, Universitatea Bordeaux 3, Universitatea Pasquale Paoli din Corsica (Franța), Universitatea
din Messina (Italia), HELMO/ESAS, (Belgia), Universitatea Atatürk, Erzurum (Turcia),
Universitatea kârghâzo-turcă din Manas (Kârgâzstan), Universitatea de Stat din Moldova, Agenția
Universitară Francofonă și Asociația pentru Dezvoltarea Francofoniei, Bacău

(România).

Mulțumim tuturor colaboratorilor noștri care au făcut posibilă organizarea acestei ediții și care prin
dialogul constructiv au contribuit la reconfigurarea identității din perspective multiple”, a declarat
Conf.univ.dr. Brîndușa-Mariana AMĂLĂNCEI, Decanul Facultății de Litere. Cele două prezentări
în plen susținute de Prof.univ.dr. Luminița ROȘCA de la Universitatea din București și Conf.univ.dr.
Pierre MORELLI de la Universitate Lorraine, Franța au introdus participanții în problematica
construcției simbolice a realității regăsite în memorii și jurnale, cât și în ceea ce privește consolidarea
identității prin raportare la teritoriul de apartenență.
Pentru a cerceta diferitele modalități de structurare și construire a identităților conferinţa a fost
concepută pe 6 secţiuni: Patrimoniu și patrimonializare; Minorități în mass-media: mize, realități și
perspective; Forme noi de expresie în discursul literar și non-literar; Discursul memorialistic și
literatura subiectivă; Ficțiune și memorie colectivă; Construcții identitare și forme de comunicare.
Conferința a avut loc online pe platforma Microsoft Teams a Universității „Vasile Alecsandri” din
Bacău.
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Facultatea de Inginerie a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău a organizat workshopul educațional „Un pas spre viitor- Ingineria o carieră de succes”

Facultatea de Inginerie din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău a desfășurat,
în perioada martie - aprilie 2021, workshop-ul educațional „Un pas spre viitor- Ingineria o carieră
de succes”, ediția a VIII-a. Activitatea a implicat organizarea unor serii de întâlniri online găzduite
pe platforma TEAMS, dedicate elevilor din învățământul preuniversitar. Obiectivul acestui
workshop a vizat sensibilizarea elevilor în privința INGINERIEI, ca domeniu de studii și activitate
profesională, care sunt oportunitățile de formare în acest domeniu la Facultatea de Inginerie și cele
de inserție pe piața forței de muncă. De asemenea, întâlnirile au abordat și alte aspecte referitoare
la: planificarea carierei, orientarea profesională a elevilor și creșterea motivării acestora în învățare
și atingerea performanței. Acțiunile desfășurate în cadrul workshop-ului s-au materializat în 16
întâlniri online la care au participat 12 licee/colegii din județele Bacău și Neamț, 75 cadre didactice
din mediul preuniversitar și 940 elevi.
„Ne-am dorit ca aceste activități să se materializeze într-un dialog deschis cu elevii și ne-am
bucurat să putem raspunde curiozităților acestora legate de domeniul inginerie, să evidențiem
oportunitățile de formare pe care le putem oferi. Elevii au avut oportunitatea să cunoască de la
colegii lor, studenți, reprezenți ai Ligii studențești din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din
Bacău, despre posibilitățile de petrecere a timpului liber, organizare a activităților extracuriculare,
de voluntariat sau organizarea evenimentelor. Elevii au dialogat cu absolvenții noștri despre ce a
însemnat pentru ei formarea în cadrul facultății noastre, facilitățile pe care le oferim, motivarea pe
care aceștia au avut-o când au ales să urmeze cursurile Facultății de Inginerie, cum s-au integrat pe
piața muncii, acesta fiind un exemplu de bună practică întrucât absolvenții care au fost alături de noi
în cadrul workshop-ului activează în diferite domenii: în companii cu profil industrial, cadre
didactice din mediul preuniversitar, antrepenori, cercetători. Mulțumim tuturor celor care au fost
alături de noi, cadrelor didactice pentru disponibilitate, elevilor pentru curiozitate, studenților și
absolvenților pentru implicare”, a declarat Conf. univ.dr.ing. Mirela PANAINTE-LEHĂDUȘ Decanul Facultății de Inginerie.
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Un masterand de la Facultatea de Științe din cadrul
UBc finalist la Concursul Energy Challenge 2021
Studentul Eduard Boboc, de la Facultatea de Științe, Master Informatică Aplicată în Științe
și Tehnologie, anul I, a obținut locul IV la Concursul Energy Challenge organizat de E-on România.
Energy Challenge este un concurs organizat de e-on Romania care se desfășoară în perioada
decembrie - aprilie în fiecare an și are ca scop promovarea ideilor inovative. Competiția se adresează
studenților și masteranzilor pasionați de lumea energiei, iar echipele finaliste au avut sesiuni de
training cu specialiști în domeniu.
„În prima etapă au concurat aproximativ 20 de echipe din toată țara, rămânând în etapa finală
doar 6 echipe. Eu, împreună cu colegele mele de la Facultatea de Economie și Administrarea
Afacerilor din Iași, Ioana-Gabriela Covataru și Maria-Magdalena Iosub, am dezvoltat o priză smart
pe care o puteam controla prin internet cu ajutorul unei aplicații dezvoltată în Xamarin, care avea și
un port USB prin care puteam programa ca telefonul să se încarce până la un anumit procent al
bateriei sau până la o anumită oră. Pentru a studia piața și a dezvolta ideea propusă, noi și celelalte
echipe finaliste, am participat de-a lungul unor 3 zile de workshop-uri organizate de către cei de la
E-on România, unde ne-am familiarizat cu noțiuni de finanțe, marketing, business, etc.. Ideea
noastră s-a situat pe locul IV. A fost o experiență frumoasă din care am învățat multe lucruri noi, am
căpătat noi abilități profesionale și am exersat munca în echipă. Mulțumim celor de la E-on România
pentru oportunitatea de a ne exprima ideea noastră și totodată recomandăm tuturor să participe la
astfel de concursuri. Chiar dacă nu ne-am situat printre primele trei locuri am câștigat experiență
care ne va fi de mare ajutor pe viitor în realizarea de noi proiecte”, a declarat Eduard Boboc,
masterand, anul I, Facultatea de Științe din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău.
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Proiect transnațional la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău:
GAME-ED

Proiectul transnațional Erasmus+ GAME-ED - Development of creativity skills by gamebased learning methods in adult education, cu durata de implementare de 2 ani (2021-2023), a fost
lansat la sfârşitul lunii martie 2021. În acest proiect, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
este parteneră alături de Universitatea din Ljubljana (Slovenia) şi trei asociații cu o amplă activitate
în domeniul educației adulților din Ungaria (NetCoGame GamefulLiving Research Center) şi
Slovenia (Drustvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto), una dintre acestea fiind şi
coordonatorul consorțiului: Fontanus Center Ltd. (Ungaria). Proiectul se înscrie pe axa
parteneriatului internațional pentru creativitate, având ca scop principal creşterea calității metodelor
didactice utilizate pentru formarea şi dezvoltarea creativității la adulți, dar şi a altor competențe
specifice secolului al XXI-lea. Printre obiectivele proiectului se numără cercetarea ştiințifică
aprofundată pe tema învățării şi dezvoltării creativității bazate pe joc la adulți, elaborarea de ghiduri
şi metodologii pentru formatorii din domeniul educației adulților şi crearea unui joc de societate
(board game) axat pe dezvoltarea creativității. Principalul grup țintă al proiectului este reprezentat
de formatorii din domeniul educației adulților care au un rol foarte important în contextul actual în
ceea ce priveşte integrarea pe piața forței de muncă a tinerilor absolvenți şi nu numai; grupul țintă
secundar este reprezentat de adulți, beneficiari ai educației.
Proiectul actual continuă tradiția Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic
de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău care, prin proiectele derulate, prin activitatea
cadrelor didactice titulare şi asociate, a studenților şi a partenerilor asociați, urmăreşte să dezvolte,
în mod continuu, programele de formare inițială şi continuă ale cadrelor didactice, formatorilor şi
trainerilor din domenii diverse.
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Evenimentul „Oportunități antreprenoriale pentru absolvenții de kinetoterapie și
motricitate specială și terapie ocupațională” organizat online
de către FȘMSS din cadrul UBc

În data de 27.04.2021, s-a desfășurat masa rotundă cu tema „Oportunități antreprenoriale
pentru absolvenții de kinetoterapie și motricitate specială și terapie ocupațională”, activitate
desfășurată online, pe platforma TEAMS a Universității ,,Vasile Alecsandri” din Bacău.
La aceast eveniment au fost invitate personalități din domeniu, antreprenori care s-au
evidențiat, în cariera lor, prin activitățile, dar mai ales, prin rezultatele obținute. Astfel, Universitatea
,,Vasile Alecsandri” din Bacău, prin Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății a fost
onorată de prezența la acest eveniment a următorilor specialiști: Muit Andre – Președinte Asociația
Betania Bacău; Dimulescu Daniela – Direcția de Asistență Socială, Primăria Municipiului Bacău;
Pricopi Geanina – doctor, Spitalul Județean Bacău; Trifescu Alina – terapeut ocupațional,
coordonator activități Fundația Yanna Bacău; Dobreci Lucian Daniel – Manager Clinica Spinal Care
Bacău.
La această întâlnire au participat aproximativ 120 de studenți ai Facultății de Științe ale
Mișcării, Sportului și Sănătății din cadrul Universității ,,Vasile Alecsandri” din Bacău, de la
programele de studii de licență Kinetoterapie și motricitate specială, Terapie Ocupațională și de la
programul de studii de master Kinetoterapia în educarea și reeducarea funcțională.
Temele luate în discuție au captat interesul studenților, aspect pus în evidență, atât de
numărul mare de întrebări adresate invitaților, cât și de dezbaterile constructive dintre specialiști și
studenți.
Studenții au fost încântați de astfel de activități care vizează proiecția unor strategii care să
îi încurajeze și să îi orienteze în construirea unei cariere, precum și în oferirea de servicii specializate
către diferite categorii de public.
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Ziua Anglofoniei Online organizată de Facultatea de Litere
a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău

Facultatea de Litere din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău a continuat
tradiția celebrării culturii anglofone și limbii engleze organizând online o serie de manifestări reunite
sub genericul Anglophone Culture Day and the UN English Language Day.
Activităţile de anul acesta au reunit un număr de 8 cadre didactice şi un număr de 31 studenţi
participanți ai Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, de la Facultatea de Litere (de la studii
universitare de licenţă, programele de studii Limba şi literatura română–Limba şi literatura engleză,
Limba şi literatura engleză–Limba şi literatura franceză, Comunicare şi relaţii publice, iar de la studii
universitare de master, programul Limba engleză. Practici de comunicare şi de la programul de
conversie profesională în limba engleză), Facultatea de Ştiinţe (Biologie), Facultatea de Ştiinţe
Economice (Marketing) şi Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării Sportului şi Sănătăţii (Kinetoterapie şi
motricitate specială).
În cadrul activităţii We Study, We Create, We Share, We Evolve a fost lansat și prezentat cel
mai recent număr al revistei studenților anglofoni – RO-BRIT Student Journal, coordonatori: lector
univ.dr. Raluca Galița, conf.univ.dr. Mihaela Culea, conf.univ.dr. Andreia Suciu şi ceilalţi membri
din comitetul editorial al revistei: prof.univ.dr. Elena Bonta, conf.univ.dr. Nadia Morăraşu,
lect.univ.dr. Cătălina Bălinişteanu-Furdu, asist.univ.dr. Gabriela Andrioai care au îndrumat studenţii
în scrierea materialelor). Printre studenţii care şi-au prezentat materialele se numără: Cătălin
Bărbunţă (LEPC, I), Miriam Calapod (EF, II), Maria Cârlan (CVE, II), Bianca Cernat (EF, III),
Raluca Dominte (MK, I), Raluca Donici (EF, III), Adina Petrică (CRP, I), Tadeea-Agneza Roca
(LEPC, I), Safaa Shalah (LEPC, II), Matei Sică-Lucian (MK, I), George Trif (MK, I) și Petru
Ursache (MK, I).
A fost organizat un concurs de traduceri pentru studenţii de la ciclul de licenţă intitulat Colourful
Shades of Meaning in Translation (coordonatori: conf.univ.dr. Nadia Morăraşu şi lect.univ.dr.
Cătălina Bălinișteanu-Furdu) la care au participat 12 studenţi. Printre premianți se numără: Premiul
I - Hodorog Iulian; Premiul II - Irimia (Hanțu) Gabriela și Tebeica Loredana; Premiul III Bumbu Laura și Cernat Bianca; Mențiuni - Antal Adina, Roșu Ștefania, Donici Raluca, NăsturașJidănașu Dana, Chiriac Lorena, Budacă Elena și Chelariu Silviu.
De asemenea a fost organizat un concurs de traduceri și pentru studenţii de la ciclul de
master intitulat Lost in Translation, coordonator conf.univ.dr. Elena Ciobanu, cu 7 participanţi de la
LEPC, anul I. Premianții au fost următorii: Premiul I - Filip Camelia; Premiul II 13
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Sărățeanu Cristina Ștefania. Organizatorii vor oferi, cu sprijinul conducerii Facultăţii, premii în
diplome şi cărţi pentru premianți.
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Proiectul social-umanitar „Dăruiește din suflet”, ediția a XIII-a

În perioada 12 - 26.04.2021, Departamentul de Consiliere Profesională din cadrul
Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău a desfășurat proiectul social-umanitar „Dăruiește din
suflet”, ediția a XIII-a.
Și în acest an, în condiții de pandemie proiectul a avut ca scop întrajutorarea grupurilor
sociale dezavantajate, nevoiașe, sensibilizarea studenților față de problematica socio - umană a
comunității băcăuane, stimularea sentimentelor de responsabilitate și implicare civică, a dăruirii
necondiționate față de persoanele defavorizate.
Beneficiarii acestei campanii sunt reprezentați de bătrâni și copii defavorizați din comuna
Răchitișu, satul Strugari, județul Bacău, pentru care a fost asigurat „Coșul pascal”, întâlnire
intermediată de lector univ.dr. Gabriel MAREȘ în data de 29.04.2021.
Gânduri de mulțumire au fost adresate studenților din cadrul Facultății de Litere, programul de
studii Pedagogia învățământului primar și preșcolar, Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și
Sănătății, programele de studii Educație fizică și sport, Kinetoterapie și motricitate specială,
Terapie ocupațională și colaboratorilor constanți ce s-au implicat, asigurând reușita și continuitatea
acestui proiect.
Inițiativa din acest an și implicarea studenților demonstrează totodată că imboldul de a fi
generos și de a contribui la bucuria celor dezavantajați nu cunoaște limite, condiționări, reprezentând
un motiv de solidaritate, chiar și în perioade mai dificile sau de incertitudine.
Proiectul s-a realizat respectând toate normele de păstrare a distanțării sociale și de protecție
împotriva răspândirii virusului COVID19.
Proiectul social-umanitar coordonat de către directorul de departament, prof.univ.dr. Venera
- Mihaela COJOCARIU, face parte din seria campaniilor de sensibilizare și de mobilizare a
membrilor comunității cu privire la nevoile diferitelor categorii sociale aflate în dificultate.
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