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Începând de astăzi, 25 mai 2020, Biblioteca Universității „Ștefan cel 
Mare” Suceava și-a redeschis porțile pentru studenți. 
 
Programul este: 
 
    luni - vineri (orele 8-20) 
    sâmbătă (orele 8-14) 
 
Pe lângă serviciile obișnuite, respectiv achiziție, prelucrare, împrumut, 
eliberare permis, studiu individual, studenții au posibilitatea de a 
organiza/participa la examene în sesiunea online. 
 
În cele trei săli de lectură, studenții au la dispoziție 40 de tablete și 20 
de calculatoare. 
 
„Menționăm că Biblioteca a fost reamenajată și echipată conform 
ultimelor Hotărâri și Decizii ale Rectoratului USV, care pot fi consultate 
pe site-ul www.usv.ro, în link-ul Resurse, rubrica Hotărârile Senatului 
USV”, au spus reprezentanții Universității. 
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Suceava Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării, în colaborare cu Centrul 
de Reușită Universitară al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, 
continuă seria Dezbaterilor academice în domeniul comunicării și 
relațiilor publice, avându-l ca invitat special, în seara de miercuri, 27 
mai, ora 18:00, pe prof. univ. dr. Andrei Țăranu, Prodecan al Facultății 
de Științe Politice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și 
Administrative. 
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 „Prezent în spațiul public, atât în emisiunile televiziunilor și posturilor 
de radio naționale, cât și în presa scrisă și din mediul virtual, prof. univ. 
dr. Andrei țăranu este unul dintre cei mai cunoscuți și autorizați 
politologi români, confirmat prin activitatea sa academică de referință. 
Tema propusă, Paradigma imagologică a discursului de tip political 
correctness, urmărește evoluția impactului cultural ce a determinat 
problematizarea modului de reprezentare socială a grupurilor 
marginale discriminate în mod tradițional, precum și analiza 
fundamentelor ideologice ale limbajului și comunicării în acord cu 
regulile statuate de corectitudinea politică”, precizează organizatorii 
evenimentului. 
 
Aceștia apreciază că pentru studenții de la specializarea Comunicare și 
Relații Publice și de la programele de masterat Literatura română în 
context european și Limbă și comunicare, o asemenea tematică se 
subscrie unui cadru de cercetare de maximă actualitate, căci facilitează 
o mai bună înțelegere a discursului contemporan în proiecția 
diacronică a direcțiilor culturale asumate de lumea occidentală și 
reflectate în dinamica ipostazierilor mentalului colectiv. 
 
Prima dezbatere organizată în mediul online de către academicienii 
USV l-a avut ca invitat special pe prof. univ. dr. Marcel Tolcea, de la 
Universitatea de Vest din Timișoara, care a reușit să adune o audiență 
numeroasă, formată din studenți și cadre universitare, după cum 
informează organizatorii.  
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USV a lansat un nou 
website 
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Actualitate Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava are, începând de joi, un 
nou website oficial, instrument considerat a fi deosebit de util 
studenților, cadrelor didactice și cercetătorilor, personalului auxiliar și 
administrativ, dar și publicului larg. 
 
Potrivit unui comunicat al instituției, Usv.ro este o nouă platformă 
online, care conține informații complete și avizate, ușor accesibile, cu 
un design atractiv și care permite utilizatorilor navigarea într-o 



„atmosferă proaspătă și prietenoasă, afișând aceeași deschidere către 
tineri, noile tehnologii, creativitate și inovare”. Conform sursei citate, 
elementul de noutate al interfeței nu se regăsește doar în design, ci și 
în noua structurare a informațiilor, permițând o comunicare directă și 
clară între instituție și persoanele care folosesc în mod uzual internetul 
pentru informare. Totodată, noul site este adaptat accesării facile cu 
ajutorul telefoanelor mobile și a tabletelor. 
 
În comunicatul USV, se evidențiază că unul dintre motivele care au stat 
la baza proiectului este că aproximativ trei sferturi dintre gospodăriile 
din România, respectiv 72,4%, în 2018, conform Institutul Național de 
Statistică, au acces la rețeaua de internet de acasă, iar, „practic, toți 
absolvenții de licee, precum și studenții USV dispun de telefoane 
inteligente”. 
 
„Navigarea în doar câteva click-uri poate oferi vizitatorului website-
ului USV informațiile dorite, poate conduce către evitarea unor 
deplasări, poate ajuta la economisirea de energie, timp și resurse 
financiare, fapt ce capătă o importanță deosebită în contextul actual. 
Noul website oferă o imagine comprehensivă a universității, cu 
informații actualizate în permanență, care variază de la deciziile 
conducerii și ale Senatului USV, la aspecte legate de educație și 
cercetare, organizații studențești, burse studențești, Programul 
Erasmus +, locuri de muncă pentru studenți sau petrecerea timpului 
liber și, bineînțeles, procesul de admitere 2020. Noul website va juca 
un rol important în procesul de admitere organizat de USV, acesta fiind 
unul dintre motivele care ne conduce către ideea că va deveni un 
instrument de lucru definitoriu al staffului universității, pe de o parte, 
și al viitorilor și actualilor studenți, pe de altă parte” transmite USV.  

 


