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Local Recunoscută pentru capacitatea de a se adapta la cerințele noii piețe 
a muncii și pentru dezvoltarea dinamică, politica USV de a-și actualiza 
oferta educațională în funcție de cererea de pe piața muncii se vede și 
prin autorizarea unor noi programe de licență și prin acreditarea celor 
de masterat. 
 
În acest nou context un nou program de studii universitare de licență 
intitulat „Științe Gastronomice” a fost inițiat și aprobat în cadrul 
Facultății de Inginerie Alimentară (FIA). Programul va conține studii 
universitare cu durată de 4 ani, incluzând 240 de credite, USV fiind 
promotorul unui program nou, neregăsit până acum în nomenclatorul 
ARACIS. 
 
Facultatea de Inginerie Alimentară a fost înființată în anul 2002 pe 
structura Colegiului Universitar Tehnic, respectând prevederile și 
principiile stipulate în Carta Universității „Ștefan cel Mare”. Tradiția 
unui învățământ tehnic în domeniul alimentar datează însă din anul 
1977, funcționând cu intermitențe, până la reînființarea în anul 1995 
a specializării denumite Tehnologia Produselor Alimentare, în cadrul 
Colegiului Universitar Tehnic. 
 
Cererea mare de personal calificat în domeniul gastronomiei și a 
alimentației publice în urma migrației forței de muncă calificate și 
creșterea numărului de turiști în regiune, care a imprimat o creștere a 
ponderii cheltuielilor cu alimentația publică, a creat necesitatea 
formării de noi specialiști în domeniul gastronomiei. Acest lucru este 
susținut și de o creștere constantă a cheltuielilor populației pentru 
servicii din domeniul hotel și restaurant, toate premisele ducând spre 



conturarea necesității dezvoltării acestui nou program de studiu, 
solicitat de mediul economic pentru suplinirea lipsei de forță de 
muncă calificate. 
 
 
Un program flexibil, care va oferi locuri de muncă într-o gamă largă de 
activități 
 
Programul de studiu „Științe Gastronomice” va oferi absolvenților 
oportunitatea de a se integra pe piața muncii, oferind deplină 
libertate în vederea dezvoltării unei cariere de succes în gastronomie. 
Este unul flexibil, compatibil cu programe de studii similare din 
Uniunea Europeană, iar absolvenții vor putea să își găsească locuri de 
muncă în următoarele domenii precum: Restaurante și catering, 
Turism, Alimentație publică, Consultanță în domeniul gastronomic, 
Instruire, cercetare și inovare în centre de cercetare și dezvoltare 
publice și private, precum și Educație în sistemul preuniversitar și 
universitar. 
 
În același timp, prin programul „Științe Gastronomice” absolvenții vor 
fi pregătiți pentru evaluarea calității materiilor prime, pentru a pregăti 
mâncăruri din diverse bucătării ale lumii, pentru conducerea unei 
unități de catering din punct de vedere tehnologic, economic, 
organizatoric și legal, pentru activități de instruire și perfecționare a 
personalului, în planificarea nutriției raționale pentru diverse grupuri 
de populație, recunoașterea factorilor de risc pentru bolile asociate 
dietei și prevenirea unor astfel de boli, pentru evaluarea stării 
nutriționale precum și în desfășurarea educației nutriționale. 
 
Programul de studiu va fi structurat pe 8 semestre și va fi compatibil 
cu celelalte programe de studiu din cadrul FIA în proporția de peste 
40%. Între disciplinele de studiu amintim aici doar câteva, între: 
Aditivi și ingrediente în gastronomie, Bazele gastronomiei și 



gastrotehniei, Echipamente utilizate în gastronomie, Tehnici și 
procese fundamentale în gastronomie, Inovație și creație în 
gastronomie. Studiile sunt practice, iar o parte semnificativă a 
activităților de laborator vor fi realizate în laboratoare specializate, 
inclusiv o bucătărie dotată profesional. 
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Știri Guvernul Norvegiei va finanța cu 1,2 milioane de euro un proiect al 
Universității din Suceava. Bună dimineața, Suceava scrie că 
Universitatea din Bergen și Universitatea de Științe și Tehnologii din 
Trondheim au încheiat un parteneriat cu instituția de învățământ din 
capitala Moldovei. 
 
Cele două instituții vor realiza un proiect în domeniul cercetării pe 
care Guvernul Norvegiei îl va finanța cu 1,2 milioane de euro. 
 
La Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a fost dezvoltat primul 
laborator de neuroestetică din România. Acesta și-a început 
activitatea în urmă cu câteva luni și a câștigat deja o competiție 
majoră de cercetare pentru un proiect interdisciplinar. 
 
Proiectul de la universitatea suceveană este coordonat de un 
doctorand în literatură la Universitatea din Glasgow. Rezultate 
excelente în direcția lui de cercetare l-au convins pe Tudor 
Bălinișteanu să se îndrepte către o direcție apărută recent în 
cercetare și să dezvolte acest proiect internațional alături de cele 
două universități norvegiene. 

V.I. 
Adomnicăi 

Șase universitari 
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Actualitate Calitatea politicilor educaționale și rezultatele excepționale obținute 
în domeniul cercetării și inovării pe parcursul ultimilor ani de 
Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava se bucură de recunoaștere la 
nivel național, prin recenta numire a șase universitari suceveni în 
comisiile de specialitate ale Consiliului Național de Atestare a 
Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU), pentru 
perioada 2020 – 2024. Potrivit unui comunicat de presă al instituției 



academice, prof. univ. dr. Mihai Dimian va fi vicepreședinte al 
Comisiei de Inginerie Electronică și Telecomunicații; prof. univ. dr. 
Gabriela Prelipcean va fi membru în Comisia de Științe Economice și 
Administrarea Afacerilor; prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu va fi 
membru în Comisia de Filologie; prof. univ. dr. Mircea Oroian va fi 
membru în Comisia de Inginerie a Resurselor Vegetale și Animale; 
prof. univ. dr. Antonio Sandu va fi membru în Comisia de Sociologie, 
Științe Administrative și Științe ale Comunicării; prof. univ. dr. Bogdan 
Popoveniuc va fi membru în Comisia de Filosofie. 
 
Conform sursei citate, în mandatul 2020-2024, conducerea CNATDCU 
va fi asigurată de acad. Ioan-Aurel Pop, în calitate de președinte, 
precum și trei vicepreședinți, respectiv acad. Marius Andruh, acad. 
Dorel Banabic și acad. Mircea Dumitru. Printre altele, CNATDCU îi 
revin atribuții precum propunerea unui set de standarde minimale, 
necesare și obligatorii, pentru conferirea titlurilor didactice din 
învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-
dezvoltare și a calității de conducător de doctorat; propunerea 
metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor vacante 
din învățământul superior și cercetarea științifică și verificarea 
modului de desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor 
didactice și de cercetare din universități. 
 
„Comunitatea academică suceveană îi felicită pe cei șase colegi și le 
urează succes în activitatea pe care o vor desfășura în cadrul 
comisiilor din care fac parte” se arată în comunicatul USV. 

Adi Pîrgaru CSU din Suceava 
abia așteaptă să 
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Handbal 
masculin 

Handbaliștii de la CSU din Suceava se pregătesc în continuare afară, 
pe terenul sintetic din complexul Universității „Ștefan cel Mare”, și 
așteaptă data de 1 iulie, când se preconizează să se dea drumul la 
antrenamentele în sală. Din lotul prezent în acest moment la pregătire 
lipsesc doar turcul Nalbantoglu și macedoneanul Petrov. 
 
„Așteptăm cu nerăbdare să intrăm în sală, lucru care s-ar putea 



întâmpla de miercuri, 1 iulie. Ne pregătim deocamdată în aer liber, pe 
două grupe, pe terenul sintetic de la USV. Nu știm încă data de 
desfășurare a turneului de baraj pentru promovarea în Liga Națională, 
dar cunoaștem faptul că și grupa noastră de calificare va avea doar 
trei formații, cei din Odorhei renunțând și ei la idea de a participa, la 
fel ca și gruparea din Oradea. Noi trebuie să fim în formă maximă 
atunci când va trebui să ne luptăm pentru victorie la baraj”, a declarat 
antrenorul echipei CSU din Suceava, Adrian Chiruț. 
 
CSU din Suceava face parte din grupa A a turneului pentru 
promovarea în Liga Națională alături de Unirea Sânicolau Mare și CSM 
Alexandria, în condițiile în care Szejke Odorheiu Secuiesc nu se va 
alinia la start. 

Mircea A. 
Diaconu 
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Spiritual Și dacă Torouțiu este azi aproape un necunoscut, este interesul 
pentru Bucovina unul major? În ce mă privește, nu-mi fac niciun fel de 
iluzii, pentru că valul de schimbări din anii comunismului, când 
cuvântul Bucovina devenise, oricum, tabu, a șters nu numai memoria 
faptelor, ci și amintirea oricărei responsabilități. A mai rămas, 
eventual, adierea unor nostalgii. Și, totuși, în legătură cu Torouțiu, nu 
putem să nu ne punem întrebarea: dincolo de activitățile sale 
filantropice și antreprenoriale, dincolo de documentele intrate cumva 
în istorie și anonimizate, dincolo de traduceri, scrieri de istorie literară 
etc., etc., ce rămâne? Ce rămâne din I.E. Torouțiu? Îl va salva volumul 
de-acum? 
[…] 

 


