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Sandrinio 
NEAGU 

Laboratoare 
pregătite la USV 
pentru Tehnică 

Dentară 

Monitorul de Suceava Nou Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava se pregătește pentru a oferi studenților 
o nouă disciplină. Este vorba de Tehnică Dentară, o disciplină care se va studia 
pe o perioadă de 3 ani. 
Pentru a fi acreditată trebuie parcurși o serie de pași. Între timp, laboratorul de 
tehnică dentară este deja funcțional și are dotări peste ale unor facultăți cu state 
vechi de plată în domeniu.  
„Avem acoperiți toți cei 3 ani în ceea ce privește personalul didactic, iar dacă nu 
vom primi acreditarea în acest an, deși sper să nu se întâmple așa ceva, avem 
facultăți la care aceste cadre didactice vor putea preda. Noi am făcut mai mult 
decât era necesar în această etapă și avem un plan clar de dezvoltare, în avans”, 
a explicat prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian, prorector al Universității „Ștefan cel 
Mare” Suceava. 
Acesta a menționat că în septembrie se va organiza sesiunea de admitere pentru 
noul programul de licență de Tehnică Dentară, iar în perioada următoare se va 
stabili și numărul de locuri disponibile. 

- Universitatea 
Suceava, pe 

podiumul 
competiției 

Enterprise Challenge 
Summer School 2020 

realitateadesuceava.net 
18.06.20 

 
newsbucovina.ro 

Actual JA România – A member of JA Worldwide a organizat, în perioada 10 – 15 iunie,  
prima ediție online a competiției Enterprise Challenge Summer School 2020, la 
care au participat 71 de elevi și studenți de la 25 de licee și opt universități. 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a avut-o ca reprezentant la concurs 
pe Matei Georgiana, de la programul de studii Controlul și Expertiza Produselor 
Alimentare, anul IV (Facultatea de Inginerie Alimentară, USV), a făcut parte din 
echipa Young Challengers, alături de Cristina Gabriela Amza, de la Colegiul 
Național „Gheorghe Țițeica” din Drobeta-Turnu-Severin, Tudor Huza, de la Liceul 
Teoretic „Aurel Lazăr” din Oradea, Mina-Cristina Cojocaru, de la Liceul Teoretic 
„Dimitrie Cantemir” din Iași și Emma Ștefania Enache, de la Colegiul Național 
„Gheorghe Munteanu Murgoci” din Brăila. 
 
Echipa Young Challengers a prezentat în cadrul competiției o aplicație universală, 
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un agregator de mai multe servicii educaționale, printre care: bibliotecă virtuală, 
funcționalități de tip „classroom”, formare online pentru profesori și resurse 
interactive în format digital. Juriul competiției a recompensat ideea echipei 
Young Challengers cu Premiul I. 
 
„Experiența din cadrul Enterprise Challenge Summer School a fost cu adevărat o 
provocare, deoarece echipele au fost formate din persoane cu experiențe și 
viziuni diferite, dar care au reușit să ajungă la un numitor comun. Echipa noastră, 
Young Challengers, a fost formată din 5 membri: Amza Gabriela, Cojocaru Mina, 
Enache Emma, Huza Tudor și Matei Georgiana, împărțind toți un scop comun, 
acela de a rezolva problema decalajului digital în România. Fiecare sesiune de 
training ne-a învățat lucruri noi sau ne-a ajutat să le aprofundăm pe cele deja 
asimilate. A fost o experiență minunată și pentru asta vreau să le mulțumesc 
celor de la JA Romania și celor de la Citi pentru toate lucrurile noi pe care le-am 
dobândit, dar și pentru faptul că am învățat să lucrez cu oameni pe care înainte 
de această competiție nu-i întâlnisem. Doresc să le mulțumesc și colegilor de 
echipă pentru implicare și pentru modul în care am colaborat. Felicitări tuturor 
pentru ideile și soluțiile minunate.”, a precizat Loredana-Georgiana Matei. 
Competiția Enterprise Challenge Summer School urmărește implicarea tinerilor 
în lumea inovației în afaceri, combinând gândirea antreprenorială cu economia, 
știința și tehnologia. Astfel, elevii și studenții își dezvoltă abilitățile de 
comunicare, muncă în echipă, creativitate, cercetare etc., dar și o mai bună 
înțelegere a modului în care tehnologia, gândirea inovatoare, comportamentul 
responsabil față de resurse, înțelegerea în ansamblu a unei situații și modul 
economic de abordare a problemelor pot contribui la bunăstarea unei 
comunități. 

Anca Marchidan 

și Roxana Amzăr 
Conviețuiri TVR 1 

17.06.2020 
Transmisiu
ne directă 

Dezbatere pe tema examenului de admitere sesiunea iulie 2020, cu accent pe 

specializarea Limba și literatura ucraineană -Limbă modernă 

(engleză/franceză) sau Limba și literatura română. S-a prezentat oferta 

Facultății de Litere și Științe ale Comunicării pentru acest an, precum și 
oportunitățile profesionale deschise absolvenților acestei specializări. 
 
Invitat: Conf univ dr Luminita Elena Turcu, Decan FLSC 



3 

 

 

- Universitatea 
Suceava vrea să 
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specialitatea 
„Echipamente și 
sisteme de comandă 
și control pentru 
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svnews.ro 
17.06.20 

Știri  
Educație 

 

Universitatea Suceava vrea să introducă specialitatea „Echipamente și sisteme 
de comandă și control pentru autovehicule” 
 
În această perioadă, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava așteaptă 
răspunsurile Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul 
Superior vizând introducerea de noi programe de studiu. Într-o intervenție 
telefonică la Radio Top, prorectorul USV Mihai Dimian a declarat că unul dintre 
programe este cel de „Echipamente și sisteme de comandă și control pentru 
autovehicule”. El a spus că este primul program al universității sucevene în 
domeniul autovehiculelor, precum și primul într-o universitate civilă din 
România. Prorectorul a afirmat: „Noi ne-am obișnuit cu autovehicule rutiere, dar 
considerăm că important este acum nu să ne orientăm către construcția de 
mașini, ci către partea de utilizare a echipamentelor din mașini, depanarea 
acestora, modernizare. Și iată, avem foarte multe companii conexe, chiar în zonă, 
care fac dispozitive pentru autovehicule. La sfârșitul săptămânii vor fi aduse 30 
de echipamente didactice pentru derularea programului. Echipamentele vor fi 
instalate la începutul săptămânii viitoare în sălile special pregătite”. 
 
Mihai Dimian speră ca OK-ul ARACIS pentru noul program să vină până la sfârșitul 
lunii în curs, pentru a fi inclus în oferta de admitere din această vară. Alte 
programe de studiu pentru care se așteaptă OK-ul pentru a apărea în oferta din 
această vară sunt: „Științe gastronomice” la Facultatea de Inginerie Alimentară 
și „Resurse umane” la Facultatea de Istorie și Geografie. În oferta de admitere 
din toamnă, la USV ar putea fi introdus programul „Tehnică dentară”. 

V.I. ADOMNICĂI La cea de a III-a 
ediție, la USV  
Masa rotundă 
„Meseria de 
traducător” 

crainou.ro 
17.06.20 

Spiritual Discutate au fost provocările, dilemele și atuurile carierei de traducător, propuse 
fiind direcții de abordare a politicilor lingvistice privind promovarea „unei culturi 
prin traducere” 
 
 Săptămâna trecută a avut loc, în format online, cea de a III-a ediție a mesei 
rotunde intitulate „Meseria de traducător”, manifestare organizată pentru 
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studenții din anul I, în cadrul proiectului „Rose Mirages FLSC” al Facultății de 
Litere și Științe ale Comunicării din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” 
Suceava. Coordonat de conf. univ. dr. Simona Aida Manolache, evenimentul face 
parte dintr-o serie de întâlniri dedicate meseriilor pe care le pot practica 
absolvenții studiilor de „Litere”, având ca invitați specialiști din domeniile presei, 
editării și difuzării de carte, educației și, implicit, din cel al traducerii. Masa 
rotundă a fost moderată de conf. univ. dr. Daniela Hăisan și conf. univ. dr. Raluca 
Nicoleta Balațchi, studenții de la specializările Franceză-
engleză/italiană/spaniolă/germană și Română-franceză, prezenți la întâlnirea 
online, bucurându-se de participarea Marinelei Racolța Popovici, traducător 
freelancer de limba engleză și limba franceză, doctorand în traductologie la 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, dar și a lector univ. dr. Dan Nicolae 
Popescu, traducător de literatură și de științe umaniste pentru edituri de 
prestigiu precum Humanitas, Nemira și Institutul European. 
 
„Distanța fizică dintre traducători și public nu a reprezentat o piedică în calea 
comunicării, evenimentul demonstrând încă o dată că traducătorul, veritabil 
liant între limba-cultură sursă și limba-cultură țintă, găsește întotdeauna cele mai 
potrivite strategii de a construi punți, de a elimina bariere, de a umple goluri și 
de a anihila distanțele de orice fel, terminologice, culturale, stilistice etc. Invitații 
au captivat publicul prin relatări pline de căldură și de entuziasm despre diversele 
etape, provocări, dileme și atuuri ale carierei de traducător, punând în lumină 
complexitatea actului traducerii, atât literară, cât și tehnică, propunând inclusiv 
direcții de abordare pentru politicile lingvistice care ar putea sta la baza 
promovării unei culturi prin traducere” a declarat conf. univ. dr. Simona Aida 
Manoloche, coordonatorul proiectului „Rose Mirages FLSC” . 

Sorin Trocan Universitatea „Aurel 
Vlaicu” din Arad, o 
universitate cu 
impact în plan 
internațional 

ziuadevest.ro 
17.06.20 

- Cea de-a patra ediție a Metarankingului Universităților face analiza vizibilității 
internaționale a universităților din România și a impactului lor în aria academică 
internațională,  pe parcursul anului 2019. Au fost analizate 54 de universități 
publice și 37 universități private acreditate instituțional. 
 
Conform datelor oferite de autorii raportului, în acest clasament au fost 
introduse doar universitățile care sunt incluse în cel puțin unul din cele nouă 
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rankinguri internaționale analizate. Din totalul universităților românești doar 30 
sunt vizibile internațional, toate fiind  instituții de învățământ superior publice. 
 
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad ocupă locul 12 în  acest  clasament, alături 
de alte universități de stat, printre care  Universitatea de Medicină și  Farmacie 
Târgu Mureș, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară București, 
Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava etc. 
 
Metarankingul universitar pentru anul 2019 a fost realizat de către profesori de 
la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca, de la Universitatea Harvard, 
Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, Universitatea Transilvania Brașov, Școala 
Națională de Studii Politice și Administrative și Universitatea din București. 

 


