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Manifestarea ştiinţifică

Perioada

Şcoala de vară “Interactions between Homotopy
Theory and Algebra” – Chicago, S.U.A.
“Workshop on Theoretical Plasma Physics” –
Trieste, Italia
„8ème Congrès de l’Association Internationale de
Sémiotique” – Lyon, Franţa
“Sixth International Conference on Nuclear and
Radiochemistry” – Jülich, Germania
“10th International Conference on Magnetic Fluids”
– Guarujá, Brazilia
Summer School „Engineering Theories Software
Intensive Systems” – Marktoberdorf, Germania
“29th Congress of the International Association of
Limnology” – Lahti, Finlanda
„The Third World Congress of Phenomenology:
Phenomenology Worldwide at the Beginning of the
Third Millennium” – Oxford, Marea Britanie
“A 2-a Conferinţă a Societăţii Matematice din
Republica Moldova” – Chişinău, Republica
Moldova

24 iulie –
18 august
5 – 16
iulie
4 – 16
iulie
29 aug. – 3
sept.

„32nd International Geological Congress” –
Florenţa, Italia

2 – 6 aug.
3 – 15 aug.
8 – 14
august
10 – 25
aug.
16 – 20
aug.
19 – 28
august

“A 12-a Conferinţă Mondială de Linvistică
Computaţională – COLING 2004” – Geneva,
Elveţia
„Al III-lea Congres Internaţional de Frazeologie” –
Basel, Elveţia

24 august
– 1 sept.

idem

idem

“9th International Conference on Differential
Geometry and Its Applications” – Praga, Cehia

27 aug. – 6
sept.

21 – 28
aug.

La începutul lunii iulie, o delegaţie a universităţii „Alexandru Ioan Cuza” a participat la „Zilele
Universităţii Iaşi la Konstanz”, pentru a marca 10 ani de parteneriat între cele două instituţii.
Delegaţia a fost formată din: prof.dr. Dumitru OPREA, Rectorul Universităţii „Al. I. Cuza”,
prof.dr. Gheorghe POPA, Prorector, prof.dr. Henri LUCHIAN, Prorector, prof.dr. Alexandru

Florin PLATON, Decanul Facultăţii de Istorie, prof.dr. Marina MUREŞANU, şefa Catedrei de
limbă şi literatură franceză, prof.dr Vasile IŞAN, Prodecanul Facultăţii de Economie şi
Administrarea Afacerilor, prof.dr. Andrei HOIŞIE, şeful Catedrei de Germanistică, conf.dr.
Rodica DIMITRIU şi conf.dr. Magda JEANRENAUD de la Facultatea de Litere, prof.dr. Ovidiu
TOMA şi conf.dr. Mircea NICOARĂ de la Facultatea de Biologie, lector dr. Radu DUDĂU de la
Facultatea de Filozofie şi Livia VRĂNESCU de la Departamentul de Relaţii Internaţionale.
În intervalul 1 - 12 iulie 2004, D-l prof.dr. Teodor COZMA, Decanul Facultăţii de Psihologie şi
Ştiinţe ale Educaţiei, D-l lector dr. Alois GHERGUŢ, împreună cu un grup de 12 studenţi, au
efectuat un stagiu de documentare şi practică la Sachsen-Anhalt, finanţat de Asociaţia Parität,
Germania.
În perioada 28 iulie – 28 august 2004, d-na Tamara LĂCĂTUŞU, conf.dr. la Facultatea de Litere,
a participat, în calitate de profesor invitat, la cursurile de vară „ESOL Program Development”,
organizate la Salisbury University pentru perfecţionarea profesorilor de limba engleză.
În perioada 29 iulie – 3 august 2004, dl. Dan CRISTEA, prof.dr., dl. Cătălin MIHĂILĂ,
cercetător şi d-na Corina FORĂSCU, cercetător la Facultatea de Informatică, au participat la
întîlnirea de lucru Balkanet, organizată la Belgrad, Serbia şi Muntenegru.
În cursul lunii august, dl. prof.dr. Alexandru CECAL, Prorector al Universităţii „Alexandru Ioan
Cuza”, a efectuat o vizită în Germania, în vederea diseminării proiectului SOCRATES/ERASMUS
de dezvoltare curriculară tip DISS „Management of the Chemical Investigations in Environment
Protection” (51388-IC-1-2002-1-RO-ERASMUS-DISSUC-1) la Technische Universität Berlin.
În perioada 15 august 2004 – 31 iulie 2005, d-l Virgil STOICA, lector dr. la Facultatea de
Filozofie, beneficiază de o bursă acordată de Georgetown University, în cadrul „Programului de
burse pentru Europa Centrală şi de Est”.
În perioada 16 august – 15 septembrie 2004, d-ra Mihaela SCRIECIU, d-ra Alexandra PINTILII
CARCIUCAS şi d-ra Iulia IANŢOC, studente la Facultatea de Litere, au participat la cursurile
intensive de neogreacă organizate la Universitatea Aristotel din Salonic, Grecia, în cadrul acordului
de colaborare dintre cele două instituţii.
În intervalul 29 august – 10 septembrie 2004, d-l Ovidiu STOICA, conf.dr. la FEAA, împreună cu
Ionela Ungureanu, Lăcrămioara Dominte, Irina Acasandrei, Laura Diaconu, studente la Centrul de
Studii Europene, au participat la „Programme Intensif Socrates 2004: Intégration européenne”,
organizat la Anvers, Belgia.
În cursul lunii august, dna Cornelia Cujbă, conf.dr. la facultatea de Litere a participat la cursurile de
vară organizate la Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.
În perioada 15 – 22 august 2004, 5 studenţi de la Facultăţile de Filozofie (2) şi Economie şi
Administrarea Afacerilor, au participat la Seminarul Neuwaldegg organizat de Educational
Initiative for Central and Eastern Europe (EICEE) în Viena, Austria.

ACŢIUNI DE PROTOCOL DESFĂŞURATE
LA RECTORATUL UNIVERSITĂŢII

În ziua de 5 iulie 2004, în Aula Magna „Mihai Eminescu” a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, a
avut loc deschiderea celei de-a X-a ediţii a Şcolii de vară francofone, intitulată „Biologie &
Pathologie Moléculaires. Biotechnologies” şi organizată de instituţia noastră sub patronajul
Academiei Române şi al Academiei de Ştiinţe din Paris. Organizatorii şi coordonatorii acestei
acţiuni au fost, şi în acest an, domnul prof. emerit Jean Montreuil de la Université des Sciences et
Technologies de Lille – Franţa şi domnul prof.dr. Vlad Artenie de la Facultatea de Biologie.

În ziua de 7 iulie 2004, Sala Senatului Universităţii a găzduit deschiderea cursurilor de limba
română, „România – limbă şi civilizaţie”. În acest an, aceste cursurile s-au desfăşurat în perioada 7 29 iulie, cu participarea a 27 de cursanţi din 18 ţări, dintre care douăzeci au fost bursieri ai
Ministerului Invăţămîntului şi Cercetării şi un bursier al universităţii în baza Acordului de
cooperare academică încheiat între Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” şi Universitatea din
Salonic, Grecia. Redăm mai jos cîteva impresii legate de desfăşurarea acestor cursuri la Iaşi:
„Ediţia din iulie 2004 a cursurilor de vară internaţionale ”România – Limbă şi Civilizaţie”, a
marcat un pas înainte într-o anumită direcţie. Nu este vorba nici de vreo noutate spectaculoasă pe
linia metodologiei didactice aplicate, nici de vreo compoziţie neaşteptată a grupului de
participanţi. Noutatea constă , după parerea noastră, într-o deschidere suplimentară.
Mai evident decît în anii precedenţi, cei mai mulţi participanţi (din 18 ţări, incluzând şi trei
traducători ai Comisiei Europene, de la Bruxelles şi Strassbourg) au venit în România ca într-o
ţară normală, pentru a întîlni oameni trăitori într-o zonă particulară a unui continent familiar.”
(prof.dr. Adrian PORUCIUC, Directorul Cursurilor de vară ”România – Limbă şi Civilizaţie”).
„Doresc să vă mulţumesc încă o dată pentru tot ce aţi făcut pentru toţi studenţii ai cursului de vara,
şi deosebit pentru gentileţea şi răbdarea dumneavoastră. Mi pare rău că nu am putut să discutăm
mai mult, din cauza cunoaşterii mele insuficiente a limbii române! Poate oara viitoare... Salutări
tuturor organizatori (lui domnului Porunciuc, ...).” Sylvie Herold
„Am ajuns cu bine acasă în Suedia dar mă simt foarte nostalgică pentru că îmi este foarte mult dor
de România. ( Imi face plăcere să vă scriu email asta şi să mulţumesc tuturor celor care au
participat la organizarea cursurilor de vară. Eu şi mulţi alţii ne-am simţit minunat datorită
eforturile dvs. Cursurile au fost interesante, bine organizate şi distractive, exact sa şi cum un curs
de vară ar trebui să fie după părerea mea. Vă mulţumesc mult că mi-aţi oferit o aventură plăcută
dar şi mai mulţumită sunt pentru că mi-aţi arătat şi partea primitoare, frumuseţea României şi
calea de ei dezvoltare. Dvs. m-aţi ajutat să văd România prin alţi ochi, ceea ce îmi doream dar la
care nu eram capabilă!
Dvs. toţi aţi fost faţa cursurilor de vară aşa că vă aplaud succesul şi vă apreciez munca. Acum sunt
o românca prin lume, plină de mîndrie şi dragoste pentru ţara mea! Cu sinceritate, Gabriela
Suhoschi”.

7 iulie 2004 – Festivitatea de deschidere a
cursurilor de vară
„România – limbă şi civilizaţie”
(de la dreapta la stînga:
Prof.dr. Adrian Poruciuc, Directorul cursurilor,
prof.dr. Luminiţa Iacob, Prorector,
prof.dr. Iulian Popescu, Decanul Facultăţii de
Litere)

Sala Senatului Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” – aspecte de la festivitatea de deschidere
a Cursurilor de vară „România – limbă şi civilizaţie”

