
 

A doua promoție a masteratului cu diploma dublă 

Universitatea de Stat din Moldova – Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, România 

 

Recent ne-am bucurat de succesele deosebite ale masterandelor de la specialitatea Traducere 

și Interpretare de Conferințe din cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine, care au fost 

încadrate în parcursul oferit de masteratul comun la această specialitate, în colaborare cu 

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, România. 

 

 
 

Iată doar câteva din opiniile absolventelor din promoția 2018: 

 

Masteratul în colaborare cu Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava și stagiul de care am 

beneficiat au fost o experiență culturală, interculturală, interdisciplinară care a deschis noi 

orizonturi și care mi-a marcat parcursul profesional și personal. Această oportunitate 

estudiantină a schimbat gînduri și idei la 180 grade și invers, ori am simțit chiar din prima 

clipă căldură și ospitalitate, am întîlnit profesori demni de admirație care au fost mai mult 

decît mentorii mei, arhitecții neobosiți care au contribuit la formarea personalității, 

caracterului și viziunilor, care nu au ezitat  să-și asume riscuri, să escaladeze mii de piscuri cu 

nume de Everest, doar pentru a mă susține și a mă incuraja și mereu, ghidându-mă către noi 

orizonturi și provocări. Indubitabil am fost comfortată și de accesul la resursele bibliotecii, 

utilizate pentru pregătirea și redactarea lucrării de disertație, dar și de facilitățile oferite de 

campusul universitar. Atmosfera de lucru, metodologia utilizată în procesul predării, dar și 

comunicarea cu colegii, m-au făcut să conchid că parteneriatul profesor-student este baza 

unei colaborări universitare productive. Departe de rutină, am fost o studentă mai mult decît 

fericită, norocoasă să fiu parte a colectivului universitar, m-am redescoperit personal, am 

crescut profesional și am învățat mai mult ca oricând să am încredere în forțele proprii. 



Dubla colaborare, precum și mobilitatea academică au contribuit incontestabil la formarea-

mi plurivalentă, fiind cu siguranță o încercare plină de temeri, de obstacole, dar cu adevărat 

frumoasă și fructuoasă.   

Elena Nani 

Masterandă USM-USV 

 

Mă număr printre studenții norocoși, care au beneficiat de masteratul cu dublă diplomă 

USM-USV. O experiență unică, în care am întâlnit oameni deosebiți și din care am avut 

multe de învățat. Pe parcursul acestui masterat, am dobândit cunoștințe și aptitudini ce îmi 

vor marca parcursul profesional. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au avut încredere în 

noi şi ne-au ajutat să ne lărgim orizonturile și posibilitățile. Mulțumesc profesorilor de la 

Universitatea de Stat din Moldova pentru șansa unui masterat dublu și pentru cei 2 ani 

memorabili, dar și profesorilor de la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava pentru 

colaborare și ospitalitate. 

 Maria Dragan 

Masterandă USM-USV 

 

Orice început e unul frumos îndeosebi dacă şi finalul este unul productiv şi cu succese. 

Masteratul cu diplomă dublă de la Universitatea de Stat din Moldova din Chişinău şi 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a creat o colaborare specială şi rezultate 

prodigioase. Susținerea tezelor de masterat a fost un eveniment unic, unde noi- masterandele 

ne-am simțit ca în propriul colectiv prezentând tezele noastre foarte bine şi primind doar 

aprecieri înalte. Toate acestea se datorează bineînțeles profesorilor noştri de aici şi din 

România care ne-au ghidat în toate cu cele mai utile sfaturi. Doar prin cercetare, timp, 

perseverență şi dăruire în ceea ce faci obții rezultatul râvnit. 

Cristina Şova,  

Masterandă USM-USV 

 

Vreau, în primul, rând să vă mulțumesc pentru oportunitatea ce ne-ați oferit-o! A fost o 

"călătorie" fenomenală! Datorită acestei experiențe, ni s-a îmbogățit  desaga de 

cunoștințe,  ne-am dezvoltat abilitățile ce țin de specialitatea noastră și ne-am format noi 

deprinderi sociale. Am cunoscut oameni deștepți și frumoși, demni de toată admirația. Și 

locurile frumoase pe care le-am văzut la Suceava, ne-au lăsat impresionate!  

Când am finalizat studiile de licență,  nu eram gata să mă despart de universitate,  și am decis 

să fac masteratul. Nu regret deloc. Am învățat foarte multe lucruri frumoase de la voi, dragi 

profesori! Ne-ați călăuzit cu multă grijă și răbdare! 

A fost o experiență unică! 

Dorina Vieru 

Masterandă USM-USV 

 

 

 

Ludmila Zbanț, dr.hab., prof.univ. decan 


