
                                                                                                                             

 
 

« 100 de studenţi francofoni din 20 de ţări reuniţi în capitala europeană a  

Festivalul  studenţilor fra

 

 
Biroul Europa Centrală şi Orientală

organizează, din 20 până pe 24 aprilie 2015, a patra ediţie a Festivalului regional al studenţilor 
francofoni din Europa Centrală şi Orientală. Capitală europeană a tine

Napoca găzduieşte această celebrare a tineretului francofon.
 
 
Sub tema « Culorile tinereţii », această manifestare va reuni aproximativ 
proveniţi din 20 de ţări : Albania, Armenia, Azerbaidjan, Bosnia şi Herţegov
Franţa, Macedonia, Georgia, Kazahstan, Letonia, Lituania, Republica Moldova, România, Federaţia Rusă, 
Serbia, Slovacia, Turcia, Ucraina, dar şi voluntari care fac parte din comitetul de organizare, studenţi la 
patru universităţi membre AUF în Cluj
 
Acest eveniment care celebrează tinereţea, diversitatea culturală şi excelenţa în francofonie, propune 
studenţilor o incursiune ştiinţifică, artistică şi culturală pe parcursul unei săptămâni întregi.  Altfel 
spus, festivalul creează un spaţiu de schimburi între tinerii din diferite ţări într
convivială şi printr-un program variat
ateliere creative, concursuri şi seri tradiţionale.
 
Dimineţile vor fi consacrate conferinţelor
Emond « Singur la Waterloo, singur la Sfânta
Popa, masa rotundă « Francofonia utilă
Cluj-Napoca, şi conferinţa « A învă
coordonator al Institutului de invatamant inovant prin cercetare din Franta.
 
Fiecare participant s-a înscris la un atelier, din cele şase propuse
multimedia, pictură-arte tradi
Atelierele vor fi urmate de un concurs 
tematice care le vor permite participan
costumele tradiționale.  
 
Săptămâna festivalui se va încheia pe 24 aprilie, la ora 19, la Cinema „Florin Piersic”, cu 
în cadrul căreia participanții vor prezenta în fața unui public larg fructul muncii lor în ateliere, cei mai 
buni dintre ei fiind premiati. Finala concursului 
câștigătorilor atelierelor vor face parte din programul spectacolului de Gală, precum 
surpriză. Publicul galei va fi constituit din reprezentan
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Biroul Europa Centrală şi Orientală al Agenţiei universitare a Francofoniei (BECO AUF) 

organizează, din 20 până pe 24 aprilie 2015, a patra ediţie a Festivalului regional al studenţilor 
francofoni din Europa Centrală şi Orientală. Capitală europeană a tineretului în 2015, Cluj

Napoca găzduieşte această celebrare a tineretului francofon. 
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Franţa, Macedonia, Georgia, Kazahstan, Letonia, Lituania, Republica Moldova, România, Federaţia Rusă, 
Serbia, Slovacia, Turcia, Ucraina, dar şi voluntari care fac parte din comitetul de organizare, studenţi la 

bre AUF în Cluj-Napoca. 

ă tinereţea, diversitatea culturală şi excelenţa în francofonie, propune 
studenţilor o incursiune ştiinţifică, artistică şi culturală pe parcursul unei săptămâni întregi.  Altfel 

un spaţiu de schimburi între tinerii din diferite ţări într
un program variat, utilizând ca mijloc de comunicare limba franceză

ateliere creative, concursuri şi seri tradiţionale. 

conferinţelor : atelier-conferinţă despre piesa de teatru scrisă de Paul 
Singur la Waterloo, singur la Sfânta-Elena » cu actorul Mihai Gruia Sandu şi regizorul Răzvan 

Francofonia utilă », organizată în colaborare cu Clubul Francofon de Afaceri din 
nvăța, a preda și a cerceta în era digitală », oferită de Chotia Amodsen, 

Institutului de invatamant inovant prin cercetare din Franta. 

ris la un atelier, din cele şase propuse : coregrafie, improviza
arte tradițonale, grafism  și un atelier start-up

Atelierele vor fi urmate de un concurs « Întrebări pentru un francofon» 
tematice care le vor permite participanților să își prezinte țara, mancarea, cântecele, dansurile sau 

ăptămâna festivalui se va încheia pe 24 aprilie, la ora 19, la Cinema „Florin Piersic”, cu 
ții vor prezenta în fața unui public larg fructul muncii lor în ateliere, cei mai 
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tigătorilor atelierelor vor face parte din programul spectacolului de Gală, precum 

surpriză. Publicul galei va fi constituit din reprezentanții corpului diplomatic, reprezentanți ai 
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al Agenţiei universitare a Francofoniei (BECO AUF) 

organizează, din 20 până pe 24 aprilie 2015, a patra ediţie a Festivalului regional al studenţilor 
retului în 2015, Cluj-
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: Albania, Armenia, Azerbaidjan, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, 
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ții vor prezenta în fața unui public larg fructul muncii lor în ateliere, cei mai 
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guvernului, personalități locale, reprezentanți ai mediului ac
profesori, elevi și profesori de liceu, mass
 
Acest eveniment este organizat cu susţinerea activă 
Afacerilor Externe, Universitatea Babeş Bolyai, Universitatea 
Hațieganu", Universitatea Tehnică din Cluj
Veterinară din Cluj Napoca, Universitatea de Arte 
Ambasadelor, delegațiilor și institu
Institutul francez din Cluj-Napoca, Liceul de coregrafie 
Francofon de Afaceri din Cluj, Consulatul Onorific al Fran
Internationale, BRD – Groupe Société Générale, Grupul Librarium, Fabrica de Pensule, Institutul Român 
de Știință și Tehnologie, Research for Industry, Agenţia de turism Business Event & Travel 
45, Pitech Plus, Pix4D, Simplon, Farmec. 
 
 
 
Contact presă : 
Doamna : Roxana Ţurcanu, Responsabil Comunicare  
Francofoniei 
Telefon : 0741 130 711 
E-mail : roxana.turcanu@auf.org
 
 
 
Despre Agentia Universitară a Francofoniei

Agenția Universitară a Francofoniei (AUF) este o instituție cu dublu statut: 

universități ale lumii și, în același timp, 

Încă din 1961, AUF pune în practică ac

despre sau în  limba franceză: programe de burse, proiecte de cooperare, cercetare 

manifestărilor științifice, sprijin pentru profes

sistemelor de învățământ în țările unde acest lucru este necesar.Răspunzând nevoilor definite de membrii săi, 

acțiunile AUF acoperă în prezent 98 de țări de pe 5 continente.

Despre Biroul Europa centrala si de est al Agentiei Universitare a Francofoniei 

Pentru Europa centrală și de est, activitatea Agenției este coordonată de către Biroul regional de la București 

(BECO), care a fost inaugurat în 1994. Acest birou cuprinde o re

țări. BECO numără 8 locații în 6 țări ale regiunii: București 

Partener; Sofia – Bulgaria: Institutul Francofoniei pentru Administrare 

Sofia; Chișinău – Moldova: Reprezentanţa AUF în Moldova; Tirana 

Georgia: Campus digital Francofon. 

                                                                                                                             
ți locale, reprezentanți ai mediului academic, artistic 

profesori de liceu, mass-media.  

Acest eveniment este organizat cu susţinerea activă a următoarelor instituții și firme : Ministerul 
Universitatea Babeş Bolyai, Universitatea de Medicină 

țieganu", Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea de Științe Agricole și Medicină 
Veterinară din Cluj Napoca, Universitatea de Arte și Design din Cluj-Napoca, Federa

i instituțiilor francofone din România, Delegaţia Valonia
Napoca, Liceul de coregrafie și arte dramatice « Octavian Stroia

Francofon de Afaceri din Cluj, Consulatul Onorific al Franței la Cluj-Napoca, Radio
Groupe Société Générale, Grupul Librarium, Fabrica de Pensule, Institutul Român 

Știință și Tehnologie, Research for Industry, Agenţia de turism Business Event & Travel 
45, Pitech Plus, Pix4D, Simplon, Farmec.  

: Roxana Ţurcanu, Responsabil Comunicare  și relații externe, Agenția universitar

roxana.turcanu@auf.org  

a Francofoniei 

ția Universitară a Francofoniei (AUF) este o instituție cu dublu statut: asociație ce reunește peste 770 de 

și, în același timp, operator al Francofoniei pentru învățământul superior și cercetare.

AUF pune în practică acțiuni în beneficiul instituțiilor de învățământ superior care oferă studii 

despre sau în  limba franceză: programe de burse, proiecte de cooperare, cercetare și guvernanță, susținerea 

științifice, sprijin pentru profesionalizarea învățământului, intervenții în vederea reconstrucției 

țământ în țările unde acest lucru este necesar.Răspunzând nevoilor definite de membrii săi, 

țiunile AUF acoperă în prezent 98 de țări de pe 5 continente. 

ropa centrala si de est al Agentiei Universitare a Francofoniei  

și de est, activitatea Agenției este coordonată de către Biroul regional de la București 

(BECO), care a fost inaugurat în 1994. Acest birou cuprinde o rețea de 89 universități membre provenind din 19 

țări. BECO numără 8 locații în 6 țări ale regiunii: București – România: Biroul regional 

Bulgaria: Institutul Francofoniei pentru Administrare și Gestiune şi Reprezentanţa AUF de la 

Moldova: Reprezentanţa AUF în Moldova; Tirana – Albania: Campus digital Francofon; Tbilissi 

Biroul de Comunicare şi Relaţii Publice

USAMV Cluj-Napoca 

                                                                                                                                         
ademic, artistic și cultural, studenţi, 

ții și firme : Ministerul 
de Medicină și Farmacie "Iuliu 

Științe Agricole și Medicină 
Napoca, Federația Share,  Grupul 

țiilor francofone din România, Delegaţia Valonia-Bruxelles, 
Octavian Stroia », Clubul 

Napoca, Radio France 
Groupe Société Générale, Grupul Librarium, Fabrica de Pensule, Institutul Român 

Știință și Tehnologie, Research for Industry, Agenţia de turism Business Event & Travel și Paralela 

ții externe, Agenția universitară a 

ție ce reunește peste 770 de 

țământul superior și cercetare. 

țiuni în beneficiul instituțiilor de învățământ superior care oferă studii 

și guvernanță, susținerea 

țământului, intervenții în vederea reconstrucției 

țământ în țările unde acest lucru este necesar.Răspunzând nevoilor definite de membrii săi, 

și de est, activitatea Agenției este coordonată de către Biroul regional de la București 

ți membre provenind din 19 

România: Biroul regional și un Campus digital 

și Gestiune şi Reprezentanţa AUF de la 

Albania: Campus digital Francofon; Tbilissi – 

Biroul de Comunicare şi Relaţii Publice 


