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Știri locale 

 
Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava (USV), alături de 
Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea „Constantin 
Brâncuși” din Târgu Jiu și Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița, vor 
implementa, în anul universitar 2020 – 2021, un set de cursuri 
transversale pentru studenți, menite să-i ajute pe aceștia în tranziția 
mai ușoară spre piața muncii. 
 
„Disciplinele propuse sunt facultative, gratuite și oferă tinerilor 
competențe transversale (sau transferabile), care prezintă relevanță 
pentru activitățile și ocupațiile vizate de studenți și care vin să 
completeze competențele cuprinse în planurile de învățământ din 
universitățile menționate. Aceste competențe sunt necesare într-un 
anumit context sau pentru stăpânirea unei situații/ probleme și care 
pot fi transferate în alt context”, informează reprezentanții USV. 
 
Începând cu anul universitar 2020 – 2021, studenții de la cursurile de 
licență și masterat din cadrul USV vor avea posibilitatea să își formeze 
competențe transversale participând, în cadrul proiectului european 
„Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe 
educaționale inovative” (POCU 121030), la șase cursuri. „Munca în 
echipă”, „Tehnologii multimedia”, „Gândire critică” și „Gestionarea 
eșecului” sunt programate pentru semestrul I, iar „Comunicare 
eficientă” și „Stimularea creativității” vor fi organizate în semestrul II. 
 
Tot în cadrul proiectului, studenții universității sucevene vor putea 
beneficia de stagii naționale de bune practici, sesiune de consiliere 
pentru carieră, sesiuni de consiliere pentru dezvoltarea tehnicilor de 
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învățare, workshop-ul angajatorului și cursuri magistrale ale 
personalităților. 
Înscrierile au început, iar cei interesați au timp până pe 30 iunie să 
opteze pentru unul din cele 6 cursuri de formare a competențelor 
transversale. „Aceste cursuri sunt concepute de specialiști la nivel 
național și internațional și vor fi implementate de cadre didactice din 
universitatea noastră. Sperăm ca în anul universitar 2020 – 2021 să 
promoveze măcar unul din cursurile propuse un număr de 250 de 
studenți ai Universității din Suceava”, a declarat coordonatorul 
proiectului în USV, prof. dr. ing. L. Dan Milici.  

Adelina 
Talpalariu 

Agenția Universitară 
a Francofoniei a 
donat 10.000 de 
euro Universității 
din Suceava pentru 
achiziția de tablete 
pentru studenți 
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Ultima oră local Agenția Universitară a Francofoniei (AUF) vine în sprijinul studenților 
Universității „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) care nu au acces la 
sistemul de educație online din cauza lipsei de echipamente, printr-o 
donație semnificativă de 10.000 de euro. 
 
 Suma va fi folosită pentru achiziția de 130 de tablete care vor fi oferite 
unor studenți din anii de studiu II și III, de la programele de licență, și 
de la anul I de master, studenți care au nevoie de dispozitive digitale 
pentru a-și continua studiile, pentru a putea participa la procesul 
didactic online, la examene etc. 
 
Universitatea din Suceava a demarat deja formalitățile pentru licitație 
în vederea achiziției tabletelor, urmând ca acestea să ajungă la 
studenți în această vară, pentru ca în următorul an universitar 
studenții deja să le folosească. 
 
Această inițiativă vine în completarea inițiativei rectoratului 
Universității, care a anunțat că va dirija peste 3.000.000 de lei pentru 
achiziționarea unor echipamente care să permită studenților să 
participe la cursurile online, la activitățile de documentare și cercetare, 
la acțiunile organizate de facultăți sau de universitate. 
 
Argumentele pentru care AUF a făcut această donație 



 
Este o sponsorizare importantă, cu caracter singular, pentru Suceava, 
oraș care a traversat o perioadă deosebit de grea în ultimele luni, din 
cauza numărului foarte mare de îmbolnăviri cu noul coronavirus. 
 
Sprijinul Agenției Universitare a Francofoniei a fost direcționat către 
Universitate datorită mai multor considerente. 
 
Tradiția colaborărilor între cele două instituții este una îndelungată 
(alături de Biroul Francez Suceava și Centrul de Reușită Universitară), 
deosebit de prolifică, materializată în numeroase proiecte dedicate 
promovării valorilor francofoniei în comunitatea suceveană. 
 
De asemenea, un alt argument important pentru care AUF a făcut 
donația este contribuția și inițiativele Universității pentru sprijinirea  
comunității sucevene, pe perioada pandemiei de COVID 19. 
 
Instituția a implementat în ultimele luni o serie de proiecte precum: 
punerea în funcțiune a unei linii semi-automate de testare pentru 
coronavirus, ce funcționează în cadrul Spitalului Județean de Urgență 
Suceava, înființarea unui centru de consiliere psihologică gratuită 
pentru persoanele afectate, dezvoltarea de aplicații IT pentru 
creșterea eficienței în gestionarea și transmiterea informațiilor 
asociate, realizarea unei hărți interactive online cu informații medicale 
pentru județele Suceava și Botoșani, alocarea de spații de cazare 
pentru cadrele medicale, etc. 
 
Despre AUF 
 
Agenţia Universitară a Francofoniei este o instituţie care susţine 
cooperarea şi solidaritatea între instituţiile universitare francofone. 
Aceasta reunește universități, rețele academice și centre de cercetare 
științifică, folosind limba franceză. Cu o rețea de 804 membri în 102 de 



țări, este una dintre cele mai mari asociații de instituții de învățământ 
superior și de cercetare din lume. 

V.I. 
Adomnicăi 

Laptopuri şi tablete 
puse gratuit la 
dispoziţia bobocilor 
USV 
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Actualitate Decizia are în vedere „asigurarea unui viitor act didactic de calitate, (…) 
până la eliminarea riscurilor la adresa vieţii şi sănătăţii studenţilor şi 
cadrelor didactice” anunţă Universitatea „Ştefan cel Mare” 
 
La propunerea rectorului, prof. dr. ing. Valentin Popa, Senatul 
Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava a aprobat ca, începând cu 
anul universitar 2020-2021, toţi studenţii care se vor înmatricula în 
anul I să primească câte un laptop sau câte o tabletă, însoţite de 
cartele SIM cu abonament cu valabilitate de minim 9 luni şi cu cel puţin 
50 GB pe lună. În acest sens, Consiliul de Administraţie al USV a 
susţinut dirijarea unei părţi consistente din veniturile proprii, respectiv 
peste 3 milioane de lei, spre achiziţionarea unor echipamente care să 
permită studenţilor participarea la procesul didactic, la activităţile de 
documentare şi cercetare, precum şi la acţiunile organizate de facultăţi 
sau de Universitate. 
„Situaţia epidemiologică generată de pandemia SARS-CoV-2 a obligat 
comunităţile academice să adapteze provizoriu activităţile didactice şi 
de formare la noile condiţii de instruire şi evaluare în sistem online. 
Având în vedere că, din motive obiective, unii studenţi au avut 
dificultăţi în ceea ce priveşte accesul la internet ori s-au confruntat cu 
lipsa unor echipamente electronice potrivite, conducerea USV a decis 
că investiţiile în calitatea educaţiei şi în viitorul nostru sunt prioritare” 
se arată într-un comunicat de presă al USV. 
 
Astfel, în anul universitar 2020-2021, USV va achiziţiona 2.200 de 
laptopuri, 1.300 tablete şi 3.500 de cartele SIM, studenţii din anul I, 
înmatriculaţi la învăţământ cu frecvenţă (IF) beneficiind de laptopuri 
însoţite de carduri SIM, în timp ce studenţii din anul I, înmatriculaţi la 
învăţământ la distanţă (ID), vor primi tablete cu cartele SIM. Totodată, 
de tablete se vor bucura studenţii înmatriculaţi în anul universitar 
2019-2020, la învăţământ cu frecvenţă (IF), care îndeplinesc condiţiile 



de eligibilitate pentru obţinerea unei burse sociale), cu excepţia celor 
din ani terminali. Potrivit sursei citate, în toamna anului 2020 
echipamentele disponibile vor putea fi distribuite şi studenţilor 
înmatriculaţi în anul I la master, studenţilor înmatriculaţi la IF, în anul II 
sau studenţilor înmatriculaţi la IF, în anul III, în cazul programelor de 
studiu care prevăd 4 ani de studiu. 
 
„Decizia de achiziţionare a echipamentelor electronice vine în 
completarea unui set complex de acţiuni întreprinse de USV pentru 
prevenirea infectării cu virusul SARS-CoV-2, în rândul studenţilor şi al 
personalului didactic şi nedidactic, cât şi pentru asigurarea unui viitor 
act didactic de calitate, în posibila situaţie ca acesta să se desfăşoare 
cu precădere în mediul online, până la eliminarea riscurilor la adresa 
vieţii şi sănătăţii studenţilor şi cadrelor didactice” se reliefează în 
comunicatul USV. 

__________ COVID-19, o 
pandemie în 
desfășurare 
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__________ […]Omenirea este într-o cursă contracronometru cu una dintre cele 
mai agresive pandemii, cauzată de noul coronavirus SARS-COv-2. Pe 
numele său COVID-19, pentru noua pandemie nu există încă nici 
tratamente specifice și nici vaccinuri. 
 
[...]Care sunt argumentele în favoarea imunizării pasive dar și care este 
situația actuală în ceea ce privește testarea și elaborarea de 
tratamente specifice COVID-19  – în ediția din această seară a emisiunii 
Idei în nocturnă de la ora 21.10, pe Radio România Cultural și pe 
www.radioromaniacultural.ro 
Invitați – dr. Marius Geantă, președintele InoMed, Centrul pentru 
Inovație în Medicină, dr. Radu-Tudor Cionei, dr.microbiologie 
moleculară, Laboratorul de microbiologie și metagenomică al 
Universității Ștefan cel Mare din Suceava și dr. Mihai Netea, medic 
internist-infecționist și profesor de medicină internă experimentală la 
Universitatea Radboud din Nijmegen, Olanda. […] 

 


