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Oportunităţi deschise 
de noul an academic
2012 - 2013

În noul an academic, 2378 studenţi vor înce-
pe studiile de licenţă la cele 48 de programe 
de studii la zi, 415 tineri la 9 programe de 
studii la ID, 1233 studenţi vor începe studi-
ile de masterat la cele  33 de programe care 
vor fi derulate în acest an, iar peste 48 tineri 
vor urma studiile doctorale. 
Între studenţii de la licenţă şi masterat se 
regăsesc şi circa 131 români din Republica 
Moldova şi Ucraina. În pofida tuturor difi-
cultăţilor, a contextului social nefavorabil 
şi a tendinţelor negative înregistrate în plan 
demografic precum şi în mediul preuniver-
sitar, se constată că în acest nou an univer-
sitar, comparativ cu anul anterior, numă-
rul bobocilor nu numai că nu a scăzut, dar a 
crescut uşor (cu aproape 1,2%).
O noutate pentru anul universitar 2012–
2013 o reprezintă deschiderea Departamen-
tului de Sănătate şi Dezvoltare Umană care 
va gestiona domeniul de licenţă Sănătate 
prin programele de studii Nutriţie şi diete-
tică  şi Balneofiziokinetoterapie şi recuperare. 
Oferta USV a constat în 60 de locuri pen-
tru cele două programe, în urma admiterii 
toate locurile fiind ocupate. Pe lângă faptul 
că universitatea a propus arii noi de specia-
lizare absolvenţilor de liceu, înfiinţarea unor 
noi programe de studii extinde posibilitatea 
USV de a oferi servicii către comunitatea lo-
cală.
Pentru anul universitar 2012 – 2013, USV 
pune la dispoziţia studenţilor un număr de 
1036 locuri de cazare în cadrul celor patru 
cămine, la care se adaugă un număr de 250 

locuri de cazare disponibile în urma con-
venţiilor de colaborare ale universităţii cu li-
cee din municipiul Suceava. 
Căminele studenţeşti oferă condiţii de viaţă 
şi de studiu decente, beneficiind de dotări şi 
servicii moderne,  precum şi conexiune la in-
ternet. Tarifele variază în funcţie de condiţi-
ile oferite de spaţiul de cazare şi de categoria 
în care se înscrie fiecare student (student care 
studiază fără taxă/ cu taxă, student care stu-
diază fără taxă/ cu taxă cu părinţi cadre di-
dactice). Tariful minim este de 90 de lei/ lună 

iar cel maxim poate ajunge la 360 lei/ lună. 
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Sucea-
va deschide oportunităţi de studiu şi plasa-
ment în ţări europene prin 180 de acorduri 
Erasmus (LLP) realizate cu 135 de universi-
tăţi partenere. În anul academic următor 82 
de studenţi vor beneficia de stagii de studiu şi 
plasament prin programele de cooperare de 
tip Erasmus.
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În anul universitar anterior 65 de studenţi ai USV 
au avut statutul de student Erasmus, urmând un 
program de studiu sau de plasament într-o univer-
sitate europeană parteneră. De asemenea, 15 cadre 
didactice au efectuat misiuni de predare în univer-
sităţile europene din ţări precum Portugalia, Fran-
ţa, Austria, Turcia, Germania, iar 37 cadre didac-
tice şi nedidactice au beneficiat de programe de 
formare continuă. 
Cooperarea internaţională deschisă de către USV 
oferă un cadru de manifestare a activităţilor aca-
demice şi de cercetare în context lărgit, prin deru-
larea de proiecte în parteneriat, universitatea bene-
ficiind de cadrul a 73 de protocoale de parteneriat 
încheiate cu universităţi din Europa, America de 

Nord, Africa, Asia, dintre acestea 12 fiind acorduri 
cu universităţi din Republica Moldova şi 11 cu in-
stituţii academice din Ucraina.
Pe parcursul anului academic trecut 333 de cerce-
tători s-au implicat în derularea proiectelor de cer-
cetare, având contribuţii semnificative pentru uni-
versitate. 
În acest moment USV derulează 43 de proiecte de 
cercetare finanţate din fonduri naţionale, bugeta-
re, obţinute în urma competiţiilor organizate la ni-
vel naţional (24 proiecte), dar şi din fonduri private, 
pe baza contractelor de cercetare şi transfer tehno-
logic încheiate cu parteneri din sectorul privat (19 
proiecte). 
Instituţia noastră implementează cinci proiecte in-
ternaţionale de cercetare de tipul FP7  - cu finan-
ţare de la Comisia Europeană prin Programul Ca-
dru 7 al Comunităţii Europene pentru cercetare, 
dezvoltare tehnologică şi activităţi demonstrative 
(2007-2013). 
De asemenea, în cadrul universităţii sunt active 
12 programe de cercetare – dezvoltare şi formare 
a resurselor umane ce beneficiază de finanţări prin 
fonduri structurale, proiecte finanţate din Fondul 
Social European, Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), 5 din-
tre acestea fiind iniţiate şi contractate de către USV, 
celelalte derulându-se în parteneriat cu alte univer-
sităţi din ţară. 
Universitatea este partener în două proiecte trans-
frontaliere finanţate de către Comisia Europeană 
prin Programul Operaţional Comun România – 
Ucraina – Republica Moldova 2007-2014.
Anul 2012 a marcat situarea Universităţii „Ştefan 
cel Mare” pe locul I în clasamentul naţional al uni-
versităţilor privind numărul de brevete acordate de 
OSIM în perioada 2007 – 2011. Acest loc demon-
strează potenţialul USV de implicare în activităţi 
ce presupun transfer tehnologic şi dezvoltare de 
companii care să pună în practică rezultatele cer-
cetării.
În acest context, anul universitar 2012-2013 promi-
te să fie unul motivant atât pentru studenţi şi ca-
drele didactice, cât şi pentru întreaga comunitate 
suceveană.

http://www.admitere.usv.ro/
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USV a urcat în top 10 al universităţilor din Româ-
nia în ceea ce priveşte prezenţa on-line în 2012 şi în 
top 75 al universităţilor din Europa Centrala si de 
Est, conform Ranking Web of Universities.

1 August 2012

Evenimente

România
ranking

World 
Rank

University
Presence 

Rank
Impact  

Rank
Openness 

Rank
Excellence 

Rank

1 602 Alexandru Ioan Cuza University 2289 671 185 1328

2 657 Gheorghe Asachi Technical University 1885 575 600 1328

3 706 Transilvania University of Brasov 953 611 362 2225

4 804 University Politechnica of Timisoara 1964 1011 392 1629

5 871 Bucharest Academy of Economic Studies 1533 1157 190 2322

6 873 University Politechnica of Bucharest 2462 1391 553 1234

7 878 University of Bucharest 2085 1780 496 1071

8 1032 Technical University of Cluj Napoca 4572 1248 582 1724

9 1095 University Stefan Cel Mare of Suceava 4741 381 587 3656

10 1223 University of Craiova 2052 3372 211 1874

Central & Eastern Europe
ranking

World 
Rank

University Presence 
Rank

Impact 
Rank

Openness 
Rank

Excellence 
Rank

1 81 Charles University in Prague 32 153 151 266

70 1058 Tallinn University 590 830 1987 2448

71 1088 Bialystok Technical University 3156 1413 771 1787

72 1095 University Stefan Cel Mare of Suceava 4741 381 587 3656

73 1133 Corvinus University of Budapest 753 2996 1284 1079

74 1189 Rzeszow University of Technology 2836 1121 1552 1943

75 1210
Saint Petersburg State Institute of Fine 
Mechanics and Optics

1896 3254 106 2225

76 1223 University of Craiova 2052 3372 211 1874

77 1245
Czech University of Life Sciences Prague 
(University of Agriculture)

1752 2035 1413 1676
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7 August 2012 John FANNING a conferenţiat 
la USV despre Internet Techno-
logies and e-Business.
Evenimentul a fost organizat ca 
sesiune de managementul cerce-
tarii în cadrul proiectului Pro-
gres şi dezvoltare prin cercetare 
şi inovare post – doctorală în in-
ginerie şi ştiinţe aplicate (POST 
DOC — PRiDE).
John FANNING este o legendă 
a Internetului, numele său fiind 
legat de multe tehnologii asoci-
ate cu serviciile de date de azi: 
distribuţie de conţinut agregat - 
Napster, VoIP, arhitecturi client-
server dedicate, auto-upgrade/
autentificare. 
Prezenţa sa a stârnit îndeosebi 
interesul studenţilor din cadrul 
Facultăţii de Inginerie Electrică 
şi Ştiinţa Calculatoarelor, care au 
avut posibilitatea să îi adreseze 
întrebări celui care este conside-
rat o legendă a spaţiului virtual.
Fondatorul Napster le-a împăr-
tăşit studenţilor momentele im-
portante care au dus la reuşita sa 
profesională. El a povestit despre 
colaborarea profesională pe care 
a avut-o cu regretatul Steve Jobs 
(cofondator şi director general al 
firmei Apple Computer), despre 
care a spus că era un om extrem 
de riguros în munca sa şi în de-
ciziile pe care le lua în plan pro-
fesional.  John Fanning a vorbit 
cu plăcere şi despre cofondato-

rul Microsoft Corporation, Bill 
Gates, de la care a învăţat că in-
diferent de domeniul în care 
activezi “este foarte important 
să faci lucrurile cu pasiune”. 
Totodată, el le-a transmis stu-
denţilor suceveni că, indiferent 
de locul pe care îl ocupi într-
o structură socială, este foarte 
important să ai simţul umoru-
lui. “Trebuie să ai încredere în 
tine şi să fii conştient de faptul 
că oamenii îşi vor aduce amin-
te de felul în care îi faci tu să se 
simtă”, a subliniat Fanning. 

http://johnfanning.com

Evenimente
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A VI-a ediţie a festivalului anual de 
astronomie  „Nopţi de Perseide” 
Festivalul este realizat de că-
tre Observatorul Astronomic 
al USV şi Căminul Cultural 
„I.G.Sbiera” din Horodnic de 
Jos, într-un loc ferit de poluare 
optică şi are drept scop observa-
rea ştiinţifică a curentului mete-
oric „Perseide”, care se produce 
în fiecare an în perioada 17 iulie 
– 24 august, cu maximul de acti-
vitate în jurul datei de 12 august.  
La această ediţie observaţiile 
de meteori au fost realizate mai 
ales de studenţi: Constantin Pşe-
niţchi - proaspăt absolvent al Fa-
cultăţii de Inginerie Electrică şi 
Ştiinţa Calculatoarelor,  pasio-
nat de astrofotografie şi membru 
fondator al cercului studenţesc 
de astronomie din cadrul USV, 
Vasile Cosovanu - student la Aca-

demia Tehnică Militară din Bucu-
reşti, Lucian Cosovanu - student 
al Facultăţii de Fizică a Universi-
tăţii „Al.I.Cuza”din Iasi, Gabriela 
Martinescu - studentă a Facultăţii 
de Medicină Veterinară a Univer-
sităţii „I.Ionescu de la Brad” - Iaşi şi 
Daniel Cosovanu - elev din Solca, 
participant la două olimpiade naţi-
onale de astronomie. 
Rezultatele obţinute sunt deja 
publicate de către  Organiza-
ţia Internaţională de Meteori  
(IMO) şi se găsesc  pe internet la 
adresa http://www.imo.net/live/
perseids2012/
Pe lângă observaţiile de meteori, 
în cadrul festivalului s-au ţinut 
cursuri de iniţiere în astrono-
mie, s-au prezentat filme astro-
nomice, s-au făcut observaţii cu 
instrumente astronomice la Soa-
re, Lună,  planetele Jupiter şi Ve-

nus, roiuri de stele etc. 
Drd. Cezar Leşanu de la Obser-
vatorul Astronomic USV a făcut 
o demonstraţie privind observa-
rea meteorilor în domeniul un-
delor radio. 
Ca de obicei, la  aceste activi-
tăţi au luat parte şi câteva zeci 
de  persoane din  Horodnic de 
Jos şi împrejurimi, printre care şi 
membrii Cercului de astronomie 
Perseide de la Şcoala „I.G.Sbiera” 
din Horodnic de Jos. 
Coordonatorii festivalului sunt 
domnul Dimitrie Olenici, de la 
Observatorul Astronomic USV,  
Prof. Ilie Cosovanu de la Grupul 
Şcolar „Tomşa Vodă” din Solca şi 
prof. Magdalena Cosovanu de la 
Grupul Şcolar „Vasile Gherasim” 
din Marginea. 
Cer senin tuturor!

9 - 14 August 2012

O perseidă pornind dintre  Roiurile de stele h şi ς din constelaţia Perseu                                                                                                                           În zori de zi spre est: constelaţiile  Gemenii (stânga jos), Orion (dreap-
ta jos), Taurul (dreapta sus) şi Luna între Venus şi Jupiter                                                   



8  /  info USV  /  august / septembrie 2012

Universitatea „Ştefan cel Mare” 
din Suceava a urcat pe locul 20 
în topul cercetării din Universi-
tăţile de stat din România, top 
întocmit de Asociaţia Ad Astra 

folosind baza de date ISI Web of 
Science a Thomson Reuters. Ast-
fel, au fost devansate numeroa-
se universităţi din categoria de 
Educaţie şi cercetare ştiinţifică, 
precum şi din categoria de Cer-
cetare avansată şi educaţie. 
Constituită în 2001 şi având ca 
obiectiv asigurarea suportului, 
dezvoltării şi promovării cerce-
tării ştiintifice la nivel naţional, 
asociaţia Ad Astra şi-a propus 
să evidenţieze, în cadrul proiec-
tului Cartea albă a cercetării din 
România, producţia ştiinţifică în 
funcţie de articolele indexate în 
baza de date ISI Web of Science. 
Platforma ISI include cele mai 
importante reviste ştiinţifice se-
lectate de un comitet internaţio-
nal de profil iar scorul relativ de 
influenţă este calculat pe baza 
citărilor obţinute în revistele de 
top din fiecare domeniu. 
În topul Ad Astra al universi-
tăţilor de stat, top care utilizea-
ză scorul relativ de influenţă in-
dividualizat al articolelor cotate 
ISI Web of Science, Universitatea 

„Ştefan cel Mare” din Suceava a 
reuşit să urce treptat 11 poziţii, 
începând cu anul 2009. Dacă în 
acel an, pe baza cotării articolelor 
din 2008, USV a ocupat locul 31, în 

anul 2010 s-a plasat pe locul 24, iar 
în 2011 a urcat alte două locuri. 
În prezent Universitatea „Ştefan 
cel Mare” se află pe poziţia 20 cu 
un Scor relativ de influenţă indi-
vidual (SRII) cumulat pe univer-
sitate de 5,268, depăşind institu-
ţii precum: Academia de Studii 
Economice din Bucureşti, Aca-
demia Tehnică Militară, Univer-
sitatea Ovidius din Constanţa, 
Universitatea Tehnică de Con-
strucţii din Bucureşti, Universi-
tatea de Ştiinte Agricole şi Medi-
cină Veterinară din Iaşi şi multe 
alte instituţii de învăţământ su-
perior incluse de către Minister 
în categoria universităţilor de 
Educaţie şi cercetare ştiinţifică. 
Această dinamică pozitivă se da-
torează reorientării cadrelor di-
dactice sucevene spre publicarea 
rezultatelor activităţii ştiinţifice 
în reviste de prestigiu din stră-
inătate, implicării largi a doc-
toranzilor şi post-doctoranzi-
lor în procesul de cercetare şi de 
valorificare a ideilor şi investi-
gaţiilor aferente, atragerii unor 

cercetători recunoscuţi pe plan 
mondial, stimulării materiale şi 
financiare a publicării articole-
lor cu factor de influenţă etc. Ţi-
nând cont de această tendinţă şi 
de contribuţia aşteptată din par-
tea unor cercetători ce s-au ală-
turat recent universităţii suce-
vene, cum ar fi prof. dr. Mihai 
Covaşă de la Institutul Naţional 
de Cercetări Agricole din Paris, 
conf.dr. Aurelian Rotaru – doc-
tor al Universităţii din Versailles 
si post-doctorand al Universităţii 
din New Orleans, cercetător dr. 
Aurel Perşoiu – doctor al Uni-
versităţii South Florida, apreci-
em că există premise temeini-
ce pentru ca această creştere să 
continue şi în anii următori. Me-
rită menţionat în acest sens că în 
primele şase luni ale anului 2012, 
punctajul SRII cumulat realizat de 
USV este dublul celui obţinut de-a 
lungul întregului an 2011, punctaj 
ce a fost luat în calcul la realizarea 
topului întocmit de Ad Astra. 
Aceste rezultate ale cercetării su-
cevene constituie o dovadă în 
plus în privinţă încadrării inco-
recte a USV în categoria univer-
sităţilor centrate pe Educaţie (A), 
cu atât mai mult cu cât acelaşi 
SRII cumulat ar fi trebuit sa fie, 
conform metodologiei publicate 
de Ministerul Educaţiei, Tinere-
tului şi Sportului, unul din facto-
rii determinanţi în procesul de 
clasificare a universităţilor.  
Topul şi detaliile privind meto-
dologia de realizare se pot con-
sulta la adresa: 

http://www.ad-astra.ro/
c a r tea-a lba /i nst itut ions.
php?type_idâ1&year_indexe-
dâ2011

24 August 2012

Evenimente

Lista instituţiilor cu activitate de cercetare din România: Universităţi de stat

Nr. Instituţie Localitate SRII
Contribuţia 
procentuală

SRI
Număr 
articole

1 Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca 150.582 18.13% 330.231 419
2 Universitatea Bucureşti Bucureşti 125.503 15.11% 359.345 332
3 Universitatea Politehnica Bucureşti Bucureşti 114.455 13.78% 265.396 442
4 Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi 79.910 9.62% 162.657 241
5 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Cluj Napoca 40.388 4.86% 71.547 102
6 Universitatea de Vest Timişoara 35.049 4.22% 130.996 91
7 Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi 31.432 3.78% 78.092 202
8 Universitatea Transilvania Braşov 26.317 3.17% 45.183 159
9 Universitatea Politehnica din Timişoara Timişoara 24.156 2.91% 48.213 102

10 Universitatea din Oradea Oradea 23.527 2.83% 39.854 85
11 Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila Bucureşti 21.061 2.54% 97.820 170
12 Universitatea de Medicină şi Farmacie Victor Babeş Timişoara 20.816 2.51% 37.809 98
13 Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu Cluj-Napoca Cluj Napoca 20.291 2.44% 71.073 136
14 Universitatea din Craiova Craiova 16.546 1.99% 36.367 79
15 Universitatea Dunărea de Jos Galaţi 15.072 1.81% 32.827 71
16 Universitatea de Medicină şi Farmacie Grigore T. Popa din Iaşi Iaşi 14.707 1.77% 44.824 98
17 Universitatea Valahia Târgovişte 10.993 1.32% 14.222 44
18 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca Cluj Napoca 8.485 1.02% 25.920 43
19 Universitatea din Piteşti Piteşti 7.195 0.87% 8.377 23
20 Universitatea Ştefan cel Mare Suceava 5.268 0.63% 11.236 28
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Discurs critic şi variaţie lingvistică: 
perspective europene
A II-a ediţie a conferinţei inter-
naţionale a continuat seria întâl-
nirilor organizate la Facultatea 
de Litere şi Ştiinţe ale Comuni-
cării din USV, adresate priori-
tar doctoranzilor. Participan-
ţii din ţară şi din străinătate au 
fost invitaţi, în cadrul proiectu-

lui Provocările cunoaşterii şi dez-
voltare prin cercetare doctorală 
PRO-DOCT, proiect cofinanţat 
din Fondul Social European prin 
Programul Operaţional Sectori-
al dezvoltarea Resurselor Umane 
2007-2013, să trateze şi să supu-
nă dezbaterii rezultatele obţinute 
în cercetarea proprie, realizată în 
domeniul filologic, prin reunirea 

şi confruntarea opiniilor genera-
te de diverse şcoli lingvistice şi li-
terare (analiză lingvistică, istoria 
limbii, teorie şi critică literară, 
metode de interpretare, traduc-
tologie etc.). De asemenea, con-
ferinţa a oferit condiţii pentru 
schimburi de experienţe acade-
mice în scopul dezvoltării profe-
sionale şi al cooperării interuni-
versitare din spaţiul european.
Toate acestea, dar şi alte direc-
ţii de interes, au constituit des-
chideri spre dialog şi sugestii de 
formulare a temelor conferinţei, 
structurate în două secţiuni: 
1) discurs interpretativ-evaluativ 
al textului literar;
2) analiza mijloacelor discursive 
şi textuale: specificitate şi gene-
ralitate. 
Prelegerile susţinute în plenul 
conferinţei au beneficiat de o au-
dienţă largă, încât au suscitat in-
teresul, emulaţia şi, uneori, inte-
rogaţia specifică unei dezbateri 
de idei: Perfecto Cuadrado Fer-
nandez  de la Universitatea din 
Insulele Baleare (Spania) a sus-
ţinut comunicarea  Fernando 
Pessoa y las poéticas de la Mo-
dernidad, Aurelia Merlan, de la 
Universitatea Ludwig Maximili-
an din München, a vorbit despre 
Evoluţia sistemelor pronomina-
le de tratament în Romania Oc-
cidentală şi Orientală, iar Maria 
Payeras Grau (Universitatea din 
Insulele Baleare, Spania) despre 
Autoficción y autorrepresenta-
ción en las poetas españolas del 

50.  O secţiune specială, de ma-
nagement al cercetării doctorale, 
la care au fost invitaţi studenţii 
doctoranzi, participanţi la pro-
iectul Provocările cunoaşterii şi 
dezvoltare prin cercetare doctora-
lă PRO-DOCT, proiect cofinan-
ţat din Fondul Social European 
prin Programul Operaţional 
Sectorial dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007-2013, a completat 
agenda întrunirilor academice, 
prin tematica variată a comu-
nicărilor susţinute de Aurelia 
Merlan (Lingvistică şi literatu-
ră), Ioan Oprea (Corectitudine, 
normă şi uz al limbii) şi Perfec-
to Cuadrado Fernandez (Estudi-
os de postgrado en España (con el 
ejemplo práctico de la situación 
en la Universitat de les Illes Ba-
lears).
Comitetul de organizare, format 
din  prof. univ. dr. Rodica Nagy, 
prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu, 
lector univ. dr. Daniela Petroşel şi 
dr. Alina Nacu, împreună cu în-
drumătorii de doctorat care s-au 
implicat în calitate de moderatori 
ai secţiunilor conferinţei - prof. 
univ. dr. Elena Brânduşa Steiciuc şi 
prof. univ. dr. Muguraş Constanti-
nescu - anunţă că volumul mani-
festării va ieşi de sub tipar în luna 
octombrie, a. c.  

http://www.dcvl.litere.usv.ro/

3 - 4 Septembrie 2012
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Sesiune de comunicări ştiinţifi-
ce în cadrul CEFEC 2012
În perioada 20-22 septembrie 
a avut loc la Suceava, cu prile-
jul aniversării a 25 de ani de ac-
tivitate în domeniul economi-
ei sociale a Social Firms Europe 
CEFEC şi sub auspiciile Ministe-
rului Muncii, Familiei şi Protec-
ţiei Sociale, Instituţiei Prefectu-
lui Suceava şi Primăriei Suceava,  
Conferinţa Europeană “Econo-
mia socială, trend sau realitate”. 
Au participat peste 40 de institu-
ţii şi organizaţii din ţară şi stră-
inătate. La eveniment au fost 
prezenţi, pe lângă oficiali locali, 
participanţi din Austria, Belgia, 
Cehia, Elveţia, Finlanda, Ger-
mania, Grecia, Italia, Japonia, Li-
tuania, Marea Britanie, Polonia, 
Portugalia, Republica Moldova, 
Slovenia şi Spania.
În cadrul conferinţei a fost orga-
nizată în premieră pentru Sucea-
va „Târgul Economiei Sociale”. 
Acesta facilitează întâlnirea între 
organizaţiile de tip economie so-
cială din România cu antrepre-
nori şi firme de economie soci-
ală din Europa. Evenimentul a 
reprezentat o oportunitate exce-
lentă pentru organizaţiile şi ser-
viciile din România de a prezen-
ta colegilor din alte ţări europene 
produsele pe care le realizează în 
structurile de tip economie soci-
ală. 
CEFEC a oferit participanţilor 
posibilitatea de a face schimb de 
idei cu antreprenorii europeni 
privind problemele pe care aceş-
tia le au în dezvoltarea întreprin-
derilor din sectorul economiei 
sociale şi oportunităţile pentru a 
dezvolta noi produse de comerţ.
Cu această ocazie, Universita-
tea „Ştefan cel Mare”, în calita-
te de partener, a organizat o se-
siune comunicări ştiinţifice cu 
acelaşi titlu. La aceasta sesiune 
au participat profesori din cen-
trele universitare din Bucureşti, 
Timişoara, Iaşi, Cluj şi Suceava, 

precum şi membrii CEFEC din 
Austria, Italia şi Grecia. Din par-
tea USV evenimentul a fost co-
ordonat de conf. univ. dr. Bog-
dan Popoveniuc şi lector univ. 
dr. Cristina Cormoş, din cadrul 
Facultăţii de Istorie şi Geografie, 
Departamentul de Ştiinţe Uma-
ne şi Social-Politice. 
În cadrul sesiunilor au fost dis-
cutate teme precum sistemul de 
reabilitare a persoanelor vul-
nerabile din Austria, integra-
rea persoanelor instituţionaliza-
te din România pe piaţa muncii,  
modalităţile de evaluare a po-
tenţialului de muncă al persoa-
nelor cu dizabilităţi din Româ-
nia şi alte ţări, aspecte legate de 
economia socială din Grecia şi 
Italia, diferenţele existente între 
serviciile de suport din Româ-
nia şi alte ţări europene, relaţia 
dintre serviciile de suport şi afa-
cerile sociale, precum şi posibi-
litatea ca instituţiile publice din 
România să dezvolte structuri de 
economie socială. În cadrul sesi-
unilor au fost ilustrate structuri 
de economie socială din judeţele 
Suceava şi Alba.
Participanţii au concluzionat că 
România are nevoie de o legis-
laţie care să fie mult mai inclusi-
vă în ceea ce priveşte persoanele 
vulnerabile care pot fi benefici-
are ale economiei sociale, preci-
zându-se faptul ca în proiectul 
de lege actual nu sunt incluse, ca 
beneficiari, tinerii şi adulţii insti-
tuţionalizaţi. 
Sesiunile de discuţii au identifi-
cat o serie de necesităţi: 
- orientarea cercetărilor ştiinţi-
fice spre domenii de interes ale 
economiei sociale;
- funcţionarea unor structuri de 
economie sociala în cadrul in-
stituţiilor publice, prin transfor-
marea atelierelor protejate;
- transferarea serviciilor de su-
port pentru creşterea accesului 
pe piaţa muncii a persoanelor 
vulnerabile de la instituţiile pu-

blice către organizaţiile care ac-
tivează în domeniul privat;
- înfiinţarea unor servicii de su-
port specializate şi direct ori-
entate spre integrarea pe piaţa 
muncii a persoanelor vulnera-
bile;
- realizarea unor canale de co-
municare eficiente între bene-
ficiari şi promotorii economiei 
sociale, pentru o mai bună inte-
grare a persoanelor vulnerabile 
pe piaţa muncii;
- dezvoltarea în România, pe 
lângă sistemul de evaluare a per-
soanei în vederea stabilirii gra-
dului de handicap, a unui sistem 
de evaluare care să aibă ca scop 
identificarea potenţialului per-
soanei respective.

http://www.economiesoci-
ala.eu/cefec2012/

20 - 22 Septembrie 2012

Evenimente
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Asociaţia AIKI DOJO a orga-
nizat la Sala Polivalentă „Eli-
sabeta Lipă” din Botoşani se-
minarul de Tenshin Shoden 
Katori Shinto-ryu condus de 
Frederic Floquet - 5 dan Kobu-
do, vicepreşedintele Federaţi-
ei Internaţionale de Aikibudo şi 
Katori Shinto-ryu. A fost primul 
seminar concentrat pe studiul 
sabiei japoneze în zona de N-E a 
României.
Tenshin Shoden Katori Shinto-
ryu (天真正伝香取神道流) este 

una dintre cele mai vechi arte 
marţiale japoneze. Sistemul de 
luptă Koryu Bujutsu îi datorează 
geneza lui Iizasa Ienao, născut în 
anul 1387 în satul Iizasa (Tako-
machi, Prefectura Chiba), situat 
în apropierea Altarului Katori. 
Tenshin Shoden Katori Shinto-
ryu a fost fondat în 1447, dar unii 
cercetători susţin anul 1480 că 
este mai exact din punct de ve-
dere istoric.
Manifestarea a fost organizată în 
cadrul Proiectului Dezvoltarea 

atitudinii civice prin promova-
rea artelor marţiale tradiţionale 
şi deschiderea Centrului de Artă 
şi Cultură Japoneză, cu sprijinul 
Primăriei Botoşani. 
Asociaţia AIKI DOJO promo-
vează disciplinele marţiale japo-
neze: AIKIDO AIKIKAI şi Tens-
hin Shoden Katori Shinto-ryu şi 
în Suceava, datorită colaborării 
fructuoase cu Universitatea „Şte-
fan cel Mare” din Suceava.

21 - 23 Septembrie 2012



12  /  info USV  /  august / septembrie 2012

Evenimente

Noaptea Cercetătorilor, ediţia a 
VI-a, Suceava
Într-o singură noapte, simultan 
în 300 de oraşe europene, cer-
cetătorii şi publicul larg s-au în-
tâlnit într-o atmosferă ce sti-
mulează descoperirea ştiinţei 
prin activităţi distractive. Ora-
şele organizatoare din România 
au fost Bucureşti, Sinaia, Sucea-
va, Piatra Neamţ, Tulcea şi Târ-
gu Mureş. 
Primul eveniment european de 
acest gen a fost organizat în 2005 
şi a atras până acum 1,5 milioane 
de vizitatori. Evenimentul oferă 
oamenilor de ştiinţă şansa de a 

intra în legătură cu publicul, iar 
publicului şansa de a descoperi 
universul ştiinţei şi oamenii din 
spatele experimentelor. În Sucea-
va activităţile au avut loc pe Stra-
da Ştefan cel Mare, în faţa Muze-
ul Ştiinţelor Naturii, între orele 
17.00 şi 22.00.
Suceava a organizat pentru pri-
ma oară acest eveniment la ini-
ţiativa Societăţii Ştiinţifice CYG-
NUS – centru UNESCO, având 
ca principal promotor local Uni-
versitatea „Ştefan cel Mare” din 
Suceava. Evenimentul a fost or-
ganizat sub egida Uniunii Eu-
ropene, în parteneriat local cu 

Prefectura Judeţului Suceava, 
Consiliul Judeţean Suceava, Pri-
măria Municipiului Suceava, 
Muzeul Bucovinei şi Colegiul 
Naţional „Petru Rareş” Suceava.
Vizitatori de toate vârstele au pu-
tut să dezlege mistere din diferi-
te ramuri ştiinţifice, să îşi poar-
te curiozitatea prin labirintul 
cunoaşterii, să câştige premii în 
concursurile ce s-au desfăşurat 
pe toată durata evenimentului 
şi, nu în ultimul rând, să cunoas-
că activitatea cercetătorilor din 
comunitatea locală şi cine sunt 
aceştia.

28 Septembrie 2012
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Fie că au participat împreună 
cu familia, colegii sau prietenii, 
un lucru este cert: fiecare parti-
cipant a interacţionat cu ştiinţa 
prin activităţi captivante. Vizi-
tatorii au aflat ce fac de fapt cer-
cetătorii şi de ce este importan-
tă munca lor în viaţa de zi cu zi, 
cum funcţionează roboţii sau 
cum este să fii cercetător. Au 
avut ocazia să vadă îndeaproa-
pe partea umană a cercetătoru-
lui, descoperindu-l ca pe un om 
obişnuit, ca fiecare dintre noi, ce 
contribuie la evoluţia societăţii 
prin ceea ce face. Prin discuţii, 
experimente interactive sau ate-
liere practice s-a stimulat dorin-
ţa de a şti mai multe despre acest 
domeniu şi de a atrage tinerii că-
tre o carieră în cercetare.
Evenimentul sucevean a avut pa-
tru secţiuni principale:
1. KNOWLEDGE – zona unde 
trei echipe de studenţi de la Fa-
cultatea de Inginerie Electrică şi 
Ştiinţa Calculatoarelor din Su-
ceava şi o echipă de elevi de la 
Colegiul Naţional „Petru Rareş”, 
coordonaţi de către mentori cer-
cetători, au prezentat proiecte de 
cercetare dezvoltate în ultima 
perioadă pe plan local. Teme-
le au fost: „Rover autonom cu 
GPS”, „Interfeţe gestuale, dispo-
zitive mobile, şi wearables”, „So-
luţii automotive de avangardă” şi 
„Studiul vulnerabilităţii ecologi-
ce a oraşului Suceava”.
2. HANDSON – zona unde vi-

zitatorii au putut face proprii-
le experimente, sub coordona-
rea unor grupuri de cercetători şi 
voluntari. Cele cinci ateliere or-
ganizate au fost: „Astronomie, 
radioastronomie şi astrofizică” 
– organizat de colective ale USV 
(Observatorul astronomic) şi So-
cietăţii Ştiinţifice Cygnus, în co-
laborare cu licee din Fălticeni 
şi Solca, „Performanţă umană” 
-  organizat de colective ale Co-
legiului Naţional „Petru Rareş” 
şi USV, „Bio-ecologie” - organi-
zat de Societatea Ştiinţifică Cyg-
nus, „Nanotehnologii, robotică 
şi energii alternative” - organi-
zat de colective ale USV şi Socie-
tăţii Ştiinţifice Cygnus, „Radio-
club” – organizat de Radioclubul 
YO8KGU al Universităţii „Ştefan 
cel Mare” din Suceava.
3. AGORA – zonă de discuţii, 
organizată de USV, care s-a axat 
pe trei teme principale: „Sime-
trie şi asimetrie în câmp elec-
tromagnetic”, „Misiuni pe Mar-
te” şi „Observatorul European 
din Emisfera Sudică”. Aici s-au 
proiectat filme ştiinţifice pe un 
ecran uriaş,  s-au dezbătut pro-
bleme de mare noutate în do-
meniul tehnologic, s-a prezentat 
nivelul la care a ajuns ştiinţa apli-
cativă mondială.
4. FUN – zona în care vizitato-
rii au putut să ia contact cu ştiin-
ţa într-un mod distractiv. Prin-
cipalele ateliere dezvoltate aici 
au fost: „Labirintul cunoaşterii”, 
„Adevăr sau provocare” – con-
curs de cunoştinţe din domeniul 
ştiinţei şi tehnicii, „Reciclare cre-
ativă” – atelier coordonat de o 
echipă a Liceului de Artă, care a 
realizat lucrări plastice din ma-
teriale reciclabile, „Eu în cerceta-
re”, „Dezleagă misterul” – atelier 
unde vizitatorii şi-au putut expli-
ca unele fenomene fizice întâlnite 
frecvent în viaţa de zi cu zi, orga-
nizat de Organizaţia Studenţeas-
că FIRESC, „Scrable ştiinţific” 
– organizat de Facultatea de Li-
tere şi Ştiinţe ale Comunicării 
din Suceava, „Zona UE” – care a 

organizat o tombolă susţinută de 
elevii Colegiului Naţional „Petru 
Rareş”, „Integramă pentru tine-
ret” – atelier organizat de Poliţia 
Suceava, care a cuprins, pe lângă 
o integramă uriaşă ce a fost com-
pletată de participanţi, o zonă de 
informare cu privire la activita-
tea acestei instituţii. O pată de 
culoare a fost dată de un stand 
organizat de Colegiul Naţional 
„Ştefan cel Mare” din Suceava 
care a prezentat instrumente op-
tice vechi, funcţionale, folosite în 
domeniul militar, arhivistic, fo-
tografic şi cadastral.
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Activităţile au fost susţinute şi de 
un program artistic în aer liber la 
care a participat Ansamblul Ar-
canul al Universităţii „Ştefan cel 
Mare” din Suceava şi Formaţia 
rock ENNOIA a Colegiului „Pe-
tru Rareş”.
Prof. Victor Şutac şi conf. univ. 
dr. ing. Dan Milici, cei care au 
coordonat întreaga activitate la 
nivel local, au declarat la finalul 
activităţilor că acestea au reunit 
22 de ateliere independente sus-
ţinute de 8 profesori şi cercetă-
tori ai USV, 12 cadre didactice 
din învăţământul preuniversitar 
sucevean, alţi 9 medici, biologi, 
ingineri din instituţii şi organi-
zaţii sucevene, 30 de studenţi şi 
elevi voluntari. Vizitatorii au de-
păşit cifra de 1300, cel mai tâ-
năr a avut vârsta de 3 ani iar cel 
mai în vârstă de 78 ani. Numă-
rul elevilor veniţi de la şcolile su-
cevene însoţiţi de profesori a fost 
de 1110. Acestora li s-au adau-
gat copii însoţiţi de părinţi, alţi 
participanţi veniţi ca urmare a 
campaniei de promovare a eve-

nimentului. Pe lângă steguleţe 
şi insigne oferite participanţilor, 
s-au oferit peste 300 de mici pre-
mii.
Se cuvine menţionat ajutorul 
oferit de Prefectura Suceava, 
Consiliul Judeţean Suceava şi 
Primăria Minicipiului Suceava 
în organizarea spaţiilor necesa-
re şi asigurarea infrastructurii, 
de Poliţia Circulaţiei şi Poliţia 
Locală Suceava, dar şi de perso-
nalul Muzeului Bucovinei care 
a susţinut activitatea şi a permis 
participanţilor vizitarea gratui-
tă pe toată perioada desfăşurării 
activităţilor.
Organizatorii consideră acţiu-
nea ca fiind o reuşită pe plan lo-
cal şi adresează mulţumiri coor-
donatorului naţional - TARGET 
ACTIVE TRAINING - pentru 
susţinerea logistică şi financiară 
a proiectului.

http://www.noapteacerce-
tatorilor.eu/

Evenimente
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Programul „Cazare Altfel”

Pentru a facilita studenţilor po-
sibilitatea contractării de spa-
ţii pentru cazare, Universitatea 
„Ştefan cel Mare” din Suceava 
pune la dispoziţie o bază de date 
cu proprietăţi private, aparta-
mente şi garsoniere. Toate infor-
maţiile necesare pot fi obţinu-
te de luni până vineri în Corpul 
N (parter) al Universităţii (fostul 
Hotel Clasic II), situat pe stra-
da Universităţii, nr. 32, program 
orar 9.30 - 16.30.  Relaţii supli-
mentare se pot obţine la telefon: 
0230216147, int. 344, sau prin e-
mail: cazare_usv@usv.ro. 
Pe lângă cele 1.036 locuri de ca-
zare în căminele studenţeşti pro-
prii, Universitatea „Ştefan cel 
Mare” îşi propune să intermedi-

eze şi un număr însemnat de lo-
curi de cazare în spaţii externe 
universităţii, la tarife şi condiţii 
preferenţiale. Studenţii USV care 
nu beneficiază de un loc într-un 
cămin studenţesc al USV vor 
fi cazaţi în căminele liceelor cu 
care USV încheie parteneriate. 
Proprietarii de apartamente şi 
garsoniere din municipiul Su-
ceava se pot înscrie în această 
baza de date care, ulterior, poate 
fi consultată când studenţii soli-
cită cazare.
Studenţi reprezentativi ai Comi-
siei de probleme studenţeşti,  co-
ordonată de prof. univ. dr. ing. 
Radu Pentiuc, asigură perma-
nenţa, voluntar, în spaţiul de la 
parterul corpului N ce deserveş-
te proiectul „Cazare astfel”. 
“Am dorit să mă implic activ în 

proiect şi să contribui, astfel, la 
dezvoltarea acestui program ce 
vine în întâmpinarea probleme-
lor studenţilor. E un proiect in-
edit de care nu dispun multe 
universităţi din ţară” a subliniat 
Ştefan Crăciun, student voluntar 
din cadrul Facultăţii de Ingine-
rie Electrică şi Ştiinţa Calcula-
toarelor, specializarea Inginerie 
Economică.
An de an, în urma colaborării cu 
unele licee din municipiu, aces-
tea din urmă au pus la dispozi-
ţia USV o serie de locuri libere de 
cazare în căminele proprii. USV 
va încerca şi în acest an să gă-
sească soluţii mai compacte, fie 
să închirieze un întreg cămin, fie 
măcar un palier, astfel încât flu-
xul de studenţi să nu fie ameste-
cat cu fluxul de elevi.

NOU LA USV!
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Hotărârile Senatului USV
Hotărârea nr.120 cu privire la aprobarea Metodologiei de desfăşurare a examenului de licenţă pentru programul de 
studii Asistenţă socială din cadrul Facultăţii de Istorie şi Geografie.

Hotărârea nr. 121 cu privire la aprobarea probelor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante în cadrul 
Facultăţii de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor şi a Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei.

Hotărârea nr. 122 cu privire la interpretarea sintagmei „ultimii 5 ani de activitate” din Anexa II a Regulamentului 
privind ocuparea posturilor didactice vacante (R14).

Hotărârea nr. 123 cu privire la aprobarea perioadei de graţie, de până la doi ani, doctoranzilor.

Hotărârea nr. 124 cu privire la distribuirea numărului de locuri pentru admiterea la studii universitare de doctorat, 
sesiunea septembrie 2012.

Hotărârea nr. 125 cu privire la aprobarea completării Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului 
de admitere la studii universitare de doctorat sesiunea septembrie 2012.

Hotărârea nr. 126 cu privire la aprobarea contractului de studii universitare de doctorat sesiunea septembrie 2012.

Hotărârea nr. 127 cu privire la aprobarea modelului acordului de cotutelă pentru continuarea activităţii conducato-
rilor de doctorat care au împlinit vârsta de 65 ani.

Hotărârea nr. 128 cu privire la acordarea titlului de Doctor Honoris Causa domnului prof. univ. dr.  Ian EVANS.

Hotărârea nr. 129 cu privire la aprobarea scoaterii la concursul de admitere, sesiunea septembrie 2012, a locurilor va-
cantate la anul I de studiu 2012/2013 prin înscriere în an superior în cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport şi în 
cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor.

Hotărârea nr. 130 cu privire la modificarea art. 5.2.5. din Procedura PO-DRIPC-06 privind „Calculul şi plata gran-
tului pentru studenţi şi personal, în cadrul programului ERASMUS”.

Hotărârea nr. 131 cu privire la validarea alegerii doamnei prof.univ.dr. Maria RĂDOANE în funcţia de membru în 
Consiliu Studiilor Universitare de Doctorat.

Hotărârea nr. 132 cu privire la aprobarea graficului de desfăşurare şi a taxelor de reexaminare, sesiunea septembrie 
2012, în cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor.

Legislație
Ordinul MECTS 4892/2012 publicat în Monitorul Oficial nr. 560 din 08.008.2012 pentru abrogarea Ordinului 
MECTS nr. 3886/2012 privind aprobarea criteriilor de diferenţiere între instituţiile de învăţământ superior de stat, 
precum şi în interiorul acestora în vederea stabilirii cuantumului indemnizaţiilor pentru funcţiile didactice de con-
ducere.

Ordinul MECTS 4945 /2012 publicat în Monitorul Oficial nr. 564 din 09.08.2012, privind domeniile şi programele 
de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior or-
ganizate în cadrul instituţiilor de învăţământ superior.

Ordinul MECTS 4970/2012 publicat în Monitorul Oficial nr. 583 din 16.08.2012 privind alocarea granturilor docto-
rale în vederea admiterii la studii universitare de doctorat în anul universitar 2012-2013.

Ordinul MECTS nr. 5310/2012 publicat în Monitorul Oficial din 21.08.2012 pentru recunoaşterea dreptului cadrelor 
didactice care deţin titlul de profesor universitar/conferenţiar universitar de a participa la concursurile organizate în 
vederea ocupării unor posturi în învăţământul superior.
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Hotărârile Consiliului de Administraţie

Hotărârea nr. 18/ 20.08.2012 cu privire la modificarea indemnizaţiilor de conducere.

Hotărârea nr. 19/10.09.2012 cu privire la aprobarea contractelor de închiriere pentru anul 2012-2013.

Hotărârea nr. 20/10.09.2012 cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate întocmit de către firma  S.C. ARSIS SRL.

Hotărârea nr. 21/10.09.2012 cu privire la aprobarea calendarului de desfăşurare a examenului de licenţă, sesiunea 
septembrie 2012, al Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării.

Hotărârea nr 22/10.09.2012 cu privire la aprobarea posibilităţii de tipărire a 25 de exemplare în cadrul Editurii Uni-
versităţii.

Hotărârea nr 23/17.09.2012 cu privire la aprobarea calendarului de şedinţe ale Consiliilor Departamentelor, Consi-
liilor Facultăţilor, Senatului şi Consiliului de Administraţie.
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