Pe parcursul anului de studii 2017-2018 la Catedra de Limbi Moderne au avut loc o serie de
activităţi (discuţii, dezbateri, mese rotunde) în cadrul clubului “English Hub”. Şedinţele au fost
moderate de un grup de voluntari: Daniela Braicov, Rodion Cujba şi Cezar Roşca ( studenţi ai
Facultăţii de Medicină, gr. M1720). Materialele puse în discuţie au fost variate, cu subiecte
atractive şi de ultimă oră. Temele abordate:
1. “Get to know each other” – general information about our club and all the parts it will be
consisted of
 Conversational Club
 Debate Club
 Movie screening
2. “Cartoons and their hidden meaning” – Disney princesses and cartoon propaganda
3. “Impact of words, weight of tone”
4. “Harry Potter Universe”
5. “Manipulation. The power of information. Cybernetic world and how does it affect our
privacy”
6. “Mystery. Urban legends and traditions.” – discussion about some legends in specific regions
and also we made our own stories
7. “Globalization. Intercultural conflict”
Publicul vizat în activităţile cenaclului au fost studenţii anului I de studii, toate facultăţile.
Activitatea clubului s-a încununat cu o dezbatere cu tematica “Organ Donation Pros and Cons”,
ce s-a desfăşurat între două echipe (GR. S1702 şi M1720). Ambele echipe s-au prezentat
excelent dând dovadă de cunoştinţe profunde şi o pregătire serioasă.
Catedra de Limbi Moderne aduce mulţumiri moderatorilor pentru perspicacitate, ingeniozitate şi
dăruire în efortul depus la realizarea cu succes a obiectivelor propuse . La fel, aducem mulţimiri
tuturor participanţilor în speranţa că vor fi la fel de receptivi, spirituali şi interesaţi de şedinţele
din anul universitar 2018-2019. Îi aşteptăm cu drag pe toţi cei pasionaţi de limba engleză şi pe
cunoscătorii culturii şi civilizaţiei engleze!
English Hub – discussed topics during the year
8. “Get to know each other” – general information about our club and all the parts it will be
consisted of :
 Conversational Club
 Debate Club
 Movie screening
9. “Cartoons and their hidden meaning” – Disney princesses and cartoon propaganda
10. “Impact of words, weight of tone”
11. “Harry Potter Universe”
12. “Manipulation. The power of information. Cibernetic world and how does it affect our
privacy”
13. “Mistery. Urban legends and traditions.” – discussion about some legends in specific regions
and also we made our own stories
14. “Globalization. Intercultural conflict”

