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SCOPUL ACTIVITĂŢII 

 Dezvoltarea competenţelor de autocunoaştere şi intercunoaştere în vederea proiectării 

unui traseu personal şi profesional de succes.  

 

PARTICIPANŢI 

 Au participat 71 de studenţi ai Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava de la 

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Facultatea de Inginerie Alimentară, Facultatea de Inginerie 

Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi 

Management, Facultatea de Istorie şi Geografie, Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, 

Facultatea de Silvicultură, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică şi Facultatea 

de Ştiinţe ale Educaţiei.  

 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII 

 Tema acestui an, „Recunoaştem şi promovăm EXCELENŢA” a adus în faţa studenţilor 

10 perspective personale şi complementare de abordare a excelenţei în spaţiul academic şi 

dincolo de acesta. Participanţii au avut ocazia să cunoască şi să se inspire din experienţele de 

succes ale colegilor mai mari în vederea construirii unei viziuni personale asupra excelenţei cu 

implicaţii în dezvoltarea propriului potenţial.   

  Cele zece viziuni diferite au surprins reperele excelenţei pe coordonatele: performanţă 

academică, activităţi extracurriculare şi de voluntariat, performanţă sportivă, premii  la competiţii 

naţionale şi internaţionale, creaţie literară. Acestea au fost oferite de studenţii: Ailincă Bogdan 

(FEFS), Costea Mihai (FSEAP), Crăciun Daniel (FIESC), Diaconiţa Georgiana (FLSC), Nastaca 

Ana Maria (FIMM), Olariu Constantin Sebastian (FSEAP), Pădureţ Sergiu (FIA), Plăcintă Maria 

(FSE), Radu Ioana (FS), Solovăstru Ioana (FS).  



 Prezentările originale şi motivante au fost urmate de o activitate pe echipe care a implicat 

toţi studenţii participanţi în sumarizarea reflecţiilor, ideilor,  sfaturilor şi exemplelor prezentate., 

sub forma definiţiei şi treptelor/ paşilor Excelenţei. Beneficiarii acestei activităţi au înţeles că 

excelenţa este rezultatul muncii, depăşirea limitelor,  un cumul de factori: dorinţă, perseverenţă, 

talent, motivaţie, multă muncă!, o aspiraţie permanentă susţinute de:  

 

    ENERGIE 

             EXIGENŢĂ 

    CURAJ 

    EMPATIE 

    LOIALITATE 

    ENTUZIASM 

    NATURALEŢE 

    ŢEL 

    AMBIŢIE 

 

Atmosfera de lucru creată, implicarea şi entuziasmul participanţilor reprezintă argumente 

dătătoare de sens şi motivaţie pentru continuarea căutărilor în spaţiul de Dincolo de amfiteatru şi 

la ediţia a VI-a (2013).  

 

        

  

       

 

  

  

 

 

 


