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Universitatea Spiru Haret (USH) a participat la deschiderea 

ii a Festivalului Regional al Tinerilor  Francofoni, organizat

Europe Centrale et Orientale (BECO)” şi de “Agence U

ancophonie (AUF)” care are loc la Bucureşti, la Casa Universitarilor, î

perioada 8-12 aprilie 2013. USH a fost reprezentată

deschidere a lucrărilor de: Larisa Mihoreanu (student)

(asist.univ.drd) şi Adrian Vasile (doctorand). 
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tinerii din diverse ţări interacţionează într-o atmosfer

http://tiny.cc/ogy7uw. Studenţii participanţi - finalişti în urma selec

ale şi orientale: Albania, Armenia, Bulgaria, Croaţ

a, Moldova, Mongolia, România, Rusia, Slovacia, Turcia, Ucraina şi Ungaria

se regăsesc printre invitaţi. 
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asemenea, în fiecare după-amuză, participanţii vor activa

de organizatori: coregrafie, improvizaţie teatrală

ntece francofone, dezvoltare durabilă. In program este prevăzut

ţională a României:  Repere francofone - 20 de ani de la ade

rancofoniei (OIF) . 
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