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Actualitate Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a anunțat că în data de 
25 iunie, Consiliul ARACIS a decis funcționarea a șapte noi programe 
de studiu, cinci de licență și două de masterat. Potrivit unui comunicat 
al USV, 25 iunie a devenit „o zi istorică” pentru Universitatea 
suceveană. 

Sursa precizează că noile programe de licență sau de masterat, 
autorizate sau acreditate, aparțin mai multor facultăți ale USV, unele 
dintre ele, cu caracter interdisciplinar, fiind coordonate de mai multe 
facultăți și departamente și implicând competențe multiple. 

Astfel, în domeniul Științe inginerești, viitorii studenți vor putea opta 
pentru: programul Echipamente și sisteme medicale (licență), 
autorizat să funcționeze cu 60 de studenți; Echipamente și sisteme de 
comandă și control pentru autovehicule(licență, 50 de studenți); 
Științe gastronomice (licență, 50 de studenți); Energetică și tehnologii 
informatice (licență, 60 de studenți); Securitate cibernetică (masterat 
profesional). În domeniul Științe socio-umane, programele nou 
apărute în oferta USV sunt: Resurse umane (licență, 50 de studenți) și 
Globalizare și diplomație economică (masterat profesional). 

Anterior, au fost autorizate să funcționeze alte două programe: Media 
digitală, în cadrul Facultății de Litere și Științe ale Comunicării, și 
programul de masterat Drept penal și criminalistică, în cadrul 
Facultății de Drept și Științe Administrative. 

De remarcat că programul Științe gastronomice este primul la nivel 
național, specialiștii de la USV consultând programe similare de succes 



din Europa. De asemenea, specializarea Echipamente și sisteme de 
comandă și control pentru autovehicule este unică la nivelul 
instituțiilor de învățământ superior de stat civile din România, iar 
programul Media digitală inițiat la Suceava mai funcționează doar la 
două universități. 

USV estimează că, în sesiunea de Admitere septembrie 2020, oferta 
educațională se va îmbogăți cu programele de licență Tehnică dentară 
(domeniul Sănătate) și Autovehicule rutiere (domeniul Științe 
inginerești) și programul de masterat Nutriție și recuperare medicală 
(domeniul Sănătate). 
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În cadrul proiectului „Educație timpurie incluzivă și de calitate – ETIC”, 

cod proiect POCU/446/6/22, Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, în calitate de Partener 3 în proiect, organizează un program 

de formare continuă a specialistului pentru educație timpurie cu titlul 

„Educație timpurie incluzivă și de calitate”(5 module, 100 de ore, 25 

de credite). Acest program vine în întâmpinarea cerințelor europene 

privind dezvoltarea competențelor personalului didactic în domeniul 

organizării procesului educațional la vârstele timpurii, fiind axat pe 

oportunitatea dezvoltării competențelor cadrelor didactice care 

predau în învățământul preșcolar și antepreșcolar. […] 

[…] Locurile vor fi ocupate în ordinea înscrierii pe platforma online, 

prin respectarea de către fiecare candidat a cerințelor impuse privind 

încărcarea actelor semnate și scanate. Dacă va fi cazul, comisia de 

selecție va solicita și alte acte doveditoare, ca formă de departajare a 

dosarelor de candidatură. […] 
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Universitatea 
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Actualitate Primul curs festiv la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. 

Facultatea de Drept și Științe Administrative a dat startul sfârșitului de 



„Ștefan cel Mare” 

din Suceava 

an universitar. În acest an, conducerea instituției de învățământ 

superior de stat a organizat evenimentul așa cum se cere în contextul 

pandemiei de conronavirus și a stării de alertă.  
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Știri Deschiderea Școlii va avea loc luni, 29 iunie, la ora 14.00. 

Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”, în 

parteneriat cu Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca 

(Facultatea de Litere, Departamentul de literatura română și teoria 

literaturii), organizează, on-line, în perioada 29 iunie-3 iulie 2020, 

Școala de vară pentru tinerii cercetători filologi (masteranzi și 

doctoranzi) „Fețele ironiei în literatură și critică”. 

Programul zilnic al Școlii de vară conține câte două blocuri de 

activități: programe (video) accesibile pe site-ul Memorialului Ipotești 

(între orele 10.00 și 13.00);program on-line desfășurat pe Skype (între 

orele 14.00 și 19.00). 

Programele (video) accesibile pe site-ul Memorialului Ipotești includ: 

conferințe ținute în cadrul Colocviilor de exegeză literară și al Zilelor 

Eminescu la Ipotești (Rodica Zafiu, Mihai Zamfir, Al Cistelecan, Radu 

Vancu, Bogdan Crețu); filme din arhiva Memorialului Ipotești; discuții 

de la întâlnirile „Poeți în dialog” și CreativLit (Ana Blandiana, Nora 

Iuga, Ioan Es. Pop, Dan Sociu, Cosmin Perța); prezentări ale 

Memorialului Ipotești. 

Programul desfășurat pe Skype cuprinde: 

- conferințe ale profesorilor din centre universitare și academice din 

Cluj-Napoca (prof. univ. dr. Ioana Bican; cerc. dr. Ligia Tudurachi), 

Timișoara (prof. univ. dr. Otilia Hedeșan), Viena (lect. dr. hab Florin 

Oprescu), Roma (prof. univ. dr. Luisa Valmarin), Bălți (conf. univ. dr. 

hab. Maria Șleahtițchi), Suceava (prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu), 
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urmate de discuții; 

- ateliere, la care participă doctoranzi și masteranzi de la: 

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca; Universitatea de Vest 

din Timișoara; Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava; 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți; Universitatea de Stat 

„Dimitrie Cantemir” din Chișinău. 

În cadrul Școlii de vară pentru tinerii cercetători filologi (masteranzi și 

doctoranzi) „Fețele ironiei în literatură și critică”, se va organiza (pe 3 

iulie, la ora 14.00) ediția din iulie a întâlnirilor „Poeți în dialog”, la care 

este invitat poetul Andrei Doboș. Dialogul va fi moderat de Lucia 

Țurcanu. 
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_____ PREMIERĂ - LA PUTEREA A TREIA! 

Tragicomedia lui Don Cristobal și a Rositei de Federico Garcia Lorca 

Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava anunță intrarea în 

producție a unui nou spectacol care va avea premiera în data de 18 

iulie 2020 – „Tragicomedia lui Don Cristobal și a Rositei”, de Federico 

Garcia Lorca. […] 

- Prima traducere în limba română a acestui text sub semnătura 

Laviniei Seiciuc, lector universitar la Catedra de Spaniolă din cadrul 

Universității „Ștefan Cel Mare” Suceava; […] 

„Tragicomedia lui Don Cristobal și a Rositei este o poveste surreală, 

unde dragostea și lupta pentru voința liberă sunt două elemente 

foarte importante care înving toate obstacolele ce intervin pe parcurs 

în viața personajelor. De o adevărată candoare lirică, textul lui 

Federico Garcia Lorca se bazează pe simplitate, fiind savurat în egală 

măsură de copii și de adulți.” 
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Mesajul ascuns în fabuloasa poveste se adresează unui public <între 5 

și 105 ani>, așa cum ne spune chiar regizorul, deoarece spectacolul 

nostru are nenumărate accente de comedie. […] 

Regia artistică: Zalan Zakarias 

Autor: Federico Garcia Lorca 

Traducere: Lavinia Seiciuc 

Scenografie: Corina Grămoșteanu 

Compozitor: Csiki Csaba 

Distribuție: Bogdan Amurăriței, Răzvan Bănuț, Horia Butnaru, Cristina 

Florea, Diana Lazăr, Delu Lucaci, Alexandru Marin, Cătălin Ștefan 

Mîndru, Cosmin Panaite, Clara Popadiuc. 

Vă așteptăm, cu drag, la teatru, la prima producție în aer liber a 

Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava! 
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participat la primul 

antrenament post 

pandemie al CSU 

Suceava 
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Ultima oră 
local 

Gruparea de handbal masculin CSU Suceava a reluat miercuri după-

amiază pregătirile pentru turneul de promovare în Liga Națională, 

care urmează să se desfășoare la sfârșitul lunii iulie sau începutul lunii 

august. 21 de jucători au răspuns prezent la apelul antrenorilor Adrian 

Chiruț și Iulian Andrei, care au organizat prima ședință de pregătire în 

aer liber, pe terenul sintetic de la Universitate. Dintre cei nouă 

jucători transferați în această vară au ajuns la Suceava cinci, este 

vorba de portarii Darius Makaria și Ștefan Grigoraș, extrema Alin 

Câmpan și interii Valentin Anton și Alexandru Dascălu. În cel mai scurt 

timp se vor alătura lotului și turcul Baran Nalbantoglu, macedoneanul 

Kostadin Petrov, ucraineanul Viacheslav Sadovyi, Balasz Botond, 

transferat de la rivala Szejke Odorheiu Secuiesc, dar și pivotul Velibor 

Majic, care este așteptat să revină din Bosnia. 
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„Am revenit la muncă cu gândul la promovarea în Liga Națională și 

sper să reușim acest lucru. În acest moment, pot spune că avem un lot 

competitiv, iar dacă vom izbuti să revenim în primul eșalon, atunci 

vom înființa și echipa a doua a clubului, unde vor avea șansa să joace 

meci de meci cei mai tineri jucători din formația noastră. Următoarele 

două săptămâni intenționăm să ne antrenăm afară, pe terenul de 

sport de la Universitate, pentru că după o pauză atât de îndelungată 

este nevoie de o reacomodare mai lungă la efort. Oricum, timpul pe 

care-l avem la dispoziție este unul limitat, așa că trebuie să lucrăm în 

special lucruri simple, pentru a arăta la turneului final cât mai 

omogeni, în ciuda faptului că avem atât de mulți jucători noi în 

echipă”, a declarat antrenorul principal Adrian Chiruț, care a dorit să 

mulțumească pentru sprijin Primăriei Suceava și Universității „Ștefan 

cel Mare”. 

Unul dintre cei mai cunoscuți jucători transferați de gruparea 

suceveană în această vară este portarul Darius Makaria. Fost campion 

al României cu Dinamo, jucătorul în vârstă de 27 de ani vine din 

Franța, de la echipa Cavigal Nice din Pro League, iar în cariera sa a mai 

evoluat în țară pentru CSM București, iar în străinătate pentru 

formațiile spaniole BN Sinfin Santander și BM Benidorm, ambele din 

Liga Asobal. 

„Am decis să revin în România și am ales să încep o nouă etapă în 

cariera mea de handbalist la Suceava. Am ajuns aici grație 

antrenorului Adrian Chiruț, cu care mă cunosc foarte bine. Știu că sunt 

patru portari în lot, ceea ce este foarte bine, pentru că în urma 

concurenței se naște performanța. Deocamdată toată concentrarea 

noastră este pe turneul final, iar abia după ce vom da totul pe teren 

ca să obținem promovarea putem vorbi despre Liga Națională”, a 

precizat Darius Makaria. 



Iată care sunt jucătorii care au participat la primul antrenament al 

grupării sucevene: Eduard Duman, Ștefan Grigoraș, Darius Makaria, 

Radu Turturică – portari; Alin Câmpan, Alex Juverdianu, Andrei Olariu, 

Pavel Loic, Alex Dascălu, Maxim Oancea, Vladislav Kobzii, Alexandru 

Popia, Valentin Anton, Andi Tofănel, George Mihalcea, Cosmin Lupu, 

Bogdan Cozorici, Robert Alupoaie, Andrei Sora, Antonio Pintilei, 

Alexandru Popa – jucători de câmp. 

Echipa de handbal masculin a Clubului Sportiv Universitar din Suceava 

a fost repartizată în Grupa A la turneul pentru promovarea în Liga 

Națională, care va avea loc, cel mai probabil, la sfârșitul lunii iulie, 

alături de Szejke Odorheiu Secuiesc, CSM Alexandria și Unirea 

Sânnicolau Mare. Din Grupa B fac parte CS Medgidia, Magnum 

Botoșani, Universitatea Cluj și CSM Oradea. Doar două dintre cele opt 

formații participante vor obține biletele pentru Liga Națională. 

 

 


