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Deschiderea anului univer-

sitar 2017-2018 

 

Rectorul USV, prof. univ dr. 

ing. Valentin Popa, le-a urat 

bun venit celor aproape 3.600 

de noi studenţi la programele 

de licenţă, master şi doctorat, 

felicitându-i că au ales „cea 

mai bună universitate a Buco-

vinei”. În acest an USV a 

înmatriculat studenți la 40 de 

programe de licenţă, 35 de 

programe de master şi 14 

programe de doctorat. Aproa-

pe un sfert din aceste pro-

grame și-au început cursurile 

la capacitate maximă de şco-

larizare, fiind ocupate atât 

locurile cu taxă, cât şi cele 

fără taxă. „Anul acesta avem 

un număr record de locuri 

bugetate, 1.760, pentru cetă-

ţenii români, aflându-ne într-

un trend ascendent din acest 

punct de vedere. Dar poate 

cel mai bun ascendent îl avem 

în domeniul studenţilor stră-

ini. Numărul studenţilor din 

afara graniţelor României, în 

special din Republica Mol-

dova şi din Ucraina, a fost în 

acest an de peste trei ori mai 

mare decât cel din anul trecut. 

Pe lângă aceştia, avem câte 

un student din China, Turk-

menistan şi SUA, un student 

care s-a înscris la anul pre-

gătitor de limbă română şi 

apoi va studia un program de 

licenţă”, a remarcat Rectorul 

USV. Noile programe de 

studii, unul la licenţă, Poliţie 

Locală, şi unul la masterat, 

Kinetoprofilaxie, recuperare 

și modelare corporală, au 

început să funcționeze la 

capacitate maximă de şco-

larizare. „În mod evident, 

avem cea mai bună admitere 

din ultimii patru ani şi pentru 

aceasta îi felicit pe bobocii 

care au ales universitatea 

noastră, dar în egală măsură şi 

pe colegii mei, care s-au 

implicat în admitere, în pro-

movarea universităţii şi care 

de-a lungul anilor au lucrat 

continuu pentru creşterea 

prestigiului şi a imaginii uni-

versităţii noastre”, a adăugat 

rectorul USV. La festivitatea 

de deschidere a anului uni-

versitar au fost prezenţi şi re-

prezentanţii principalelor ins-

tituţii, prefectul Mirela 

Adomnicăi, primarul Sucevei, 

Ion Lungu, care a lansat o 

provocare actualilor studenţi, 

de a veni să ocupe posturile 

vacante care vor fi scoase 

pentru realizarea unui oraş 

inteligent -„smart city”, 

vicepreşedintele Consiliului 

Judeţean Suceava, Viorel 

Seredenciuc, care a vorbit de 

necesitatea instruirii de ab-

solvenţi care să corespundă 

cerinţelor de pe piaţa muncii 

din regiune, dar şi inspector-

şef al ISU, generalul de bri-

gadă Ion Burlui, care a propus 

înfiinţarea unui domeniu de 

licenţă sau de masterat pe 

linia situaţiilor de urgenţă. 

Rectorul USV a menționat că 

regretă că instituţia nu a putut 

să asigure locuri de cazare 

pentru cei peste 2.500 de stu-

denţi care au solicitat această 

facilitate. „Din păcate, capa-

citatea de cazare a campusu-

lui nostru este de doar 1.100 

de locuri şi am reuşit, totuşi, 

să-i cazăm pe toţi cei care s-

au prezentat şi care erau pe 

listele de cazare”, a spus 

Valentin Popa, adresând 

mulţumiri şefului Inpectora-

tului Școlar Judeţean, Gheor-

ghe Lazăr, care a ajutat USV 

cu câteva zeci de locuri în 

căminele liceelor din oraş, 

unde vor putea fi cazaţi şi 

studenţi din listele de rezervă. 

Căminul dat de către Primăria 

Suceava către USV pentru re-

abilitare şi modernizare nu 

poate fi folosit în acest an 

pentru cazare, dar Rectorul 

USV i-a mulţumit primarului 

Ion Lungu, prezent în sală, 

pentru eliberarea acestuia şi 

pentru demararea, alături de 

universitate, a documentaţiei 

pentru transfer, urmând ca 

ulterior să fie modernizat, 

pentru a asigura 200 de noi 

locuri de cazare pentru 

studenţi. Principala realizare a 

anului universitar trecut, con-

form Rectorului USV, a fost 

echilibrul financiar într-o pe-

rioadă în care presiunea pe 

cheltuieli, în special pe chel-

tuielile salariale, a fost extra-

ordinară. „Ca mai întotdea-

una, Guvernul a emis legi de 

creștere a salariilor, dar nu le-

Evenimente  
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a dublat cu o asigurare finan-

ciară a acestora, lăsând pe 

umerii universităților ca o 

parte din aceste creșteri să fie 

suportate. De aceea spun că 

echilibrul financiar a fost greu 

de realizat și ne bucurăm că 

am reușit acest lucru fără a 

crește taxele de școlarizare a 

studenților”, a menționat Va-

lentin Popa. Deschiderea nou-

lui an universitar la USV a 

fost marcată prin prezentarea 

primilor absolvenți ai unui 

master cu dublă diplomă, 

realizare prin care Suceava a 

deschis o activitate de pionie-

rat în învățământul superior 

din România. „Masteratul cu 

dublă diplomă este un lucru 

minunat, prin care un student 

poate obține simultan două 

diplome de la universități din 

țări partenere, făcând simul-

tan două programe de studiu. 

Este o idee excelentă, în 

special pentru românii noștri 

de peste graniță, care își do-

resc să obțină o diplomă re-

cunoscută european și mon-

dial și în același timp să poată 

studia aproape de familia lor, 

aproape de casă. Aproximativ 

un semestru se studiază în 

țara parteneră și trei semestre 

în țara gazdă. Suntem încân-

tați să putem asigura astfel de 

studii menținând și formând o 

elită românească la ea acasă”, 

a explicat Rectorul Univer-

sității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava,. Primii masteranzi 

cu dublă diplomă, în limba 

franceză, au studiat la Facul-

tatea de Litere și Științe ale 
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Comunicării, programul de 

studii Teoria și Practica Tra-

ducerii, realizat în parteneriat 

cu Universitatea de Stat a 

Moldovei. În sală a fost 

prezentă și o delegație de la 

universitatea parteneră din 

Republica Moldova, condusă 

de lector Marcela Calchei, dar 

și prof. univ. dr. Sanda-Maria 

Ardeleanu și prof. univ. dr. 

Muguraș Constantinescu, care 

au inițiat acest masterat, pri-

mul făcut la USV și primul 

realizat în România. Succesul 

obținut a încurajat dezvol-

tarea altor programe în dublă 

diplomă: „Suntem bucuroși 

că internaționalizarea univer-

sității noastre s-a materializat 

în acest an și în 11 noi pro-

grame de studiu în dublă 

diplomă, realizate cu cinci 

universități, din trei țări: Uni-

versitatea Tehnică a Moldo-

vei – principalul nostru parte-

ner extern în masteratele de 

dublă diplomă, Universitatea 

de Stat a Moldovei, Uni-

versitatea Bucovineană din 

Cernăuți, cea mai mare uni-

versitate din Cernăuți, „Yurii 

Fedkovici”, precum și cu 

Universitatea din Cordoba, 

Spania”, a anunțat Rectorul 

USV. De altfel, unul dintre 

invitații de onoare la cere-

monia de deschidere a anului 

universitar a fost rectorul 

Universității Tehnice a Mol-

dovei, prof. univ. dr. habilitat 

Viorel Bostan, cu care au fost 

semnate acordurile care au 

făcut posibilă înmatricularea 

la USV a peste 40 de mas-

teranzi de dublă diplomă. 

„Acest acord a fost încheiat 

după lungi negocieri și pro-

tocoale de echivalare a disci-

plinelor comune. Am avut 

grijă ca cel puțin 75% - 80% 

din conținut să fie identic 

pentru disciplinele pe care le-

am echivalat”, a menționat 

rectorul UTM. Sportivii Alin 

Firfirică și Andrei Gag, me-

daliați cu argint și bronz la 

Universiada de vară de la Tai-

pei (Taiwan), dar și membrii 

echipei de handbal masculin a 

Universității „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava, medaliați cu 

aur la Campionatul European 

Universitar de handbal de la 

Antequera (Spania), au fost 

felicitați de rectorul USV, 

Valentin Popa, în cadrul 

festivității de deschidere a 

noului an universitar. Rec-

torul USV a ținut să-i felicite 

pe sportivi: „Rezultate de ex-

cepție am avut în anul uni-

versitar trecut și în domeniul 

sportiv. Studenții din echipa 

de handbal a universității au 

ajuns campioni universitari 

europeni, într-o competiție 

desfășurată în Spania. De 

asemenea, suntem mândri că 

avem un vicecampion mondi-

al universitar la aruncarea dis-

cului și un medaliat cu bronz, 

la Universiada de vară de la 

Taipei din Taiwan”, a spus 

Rectorul USV. El a menționat 

că la Taipei delegația Româ-

niei a fost prezentă cu 91 de 

sportivi și a obținut în total 

șapte medalii. „În această de-

legație USV a avut doi repre-

zentanți și a obținut două me-

dalii”, a subliniat Valentin 

Popa. La rândul său, prof. 

univ. dr. Petru Ghervan, de-

canul Facultății de Educație 

Fizică și Sport din cadrul 

USV, a menționat că perfor-

manțele sportivilor sunt fără 

precedent: „Sportul universi-

tar sucevean a obținut în acest 

an cele mai bune rezultate din 

întreaga sa istorie”. Seara, 

studenţii USV au sărbătorit 

debutul noului an universitar 

alături de una dintre cele mai 

cunoscute trupe din România, 

Viţa de Vie, dar şi de o apre-

ciată trupă locală, Odyssey. 
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Masteratul de traductologie 

cu dublă diplomă – prezent 

și viitor 

 

Absolvenţii primei promoţii a 

masteratului de traductologie 

cu diplomă dublă din cadrul 

Universităţii „Ştefan cel Ma-

re” din Suceava (USV) au 

fost prezenţi la deschiderea 

anului universitar, alături de 

prof. univ. dr. ing. Valentin 

Popa, Rectorul instituției 

academice. Masteranzii de la 

Universitatea de Stat din 

Moldova (USM), prin vocea 

absolventei Mihaela 

Răileanu, au transmis un 

mesaj cu privire la experiența 

celor doi ani de studiu, pe 

care îl redăm in extenso. 

 

2 ani de masterat, 2 univer-

sități, 2 țări și 2 diplome sau 

cum să obții o diplomă 

europeană studiind în 

Moldova 

 

Iulie 2015. După 3 ani de 

muncă intensă, de nopți ne-

dormite și mii de pagini citite, 

recitite și scrise, o nouă pro-

moție de traducători a 

absolvit Facultatea de Limbi 

și Literaturi Străine a 

Universității de Stat din 

Moldova. Traducători care 

știau foarte bine că mai aveau 

nevoie de încă 2 ani de 

„șlefuire” pentru a putea con-

cura pe piața muncii. Decizia 

ne aparținea – un masterat 

acasă sau unul peste hotare? 

O diplomă de acasă sau una 

europeană? Sau poate...ambe-

le? 2015 a fost anul în care un 

nou proiect francofon a fost 

lansat în baza unui parteneriat 

semnat între Facultatea de 

Limbi și Literaturi Străine din 

cadrul USM și Facultatea de 

Litere și Științe ale Comuni-

cării din cadrul USV. Proiec-

tul prevedea crearea unui pro-

gram de masterat cu dublă di-

plomă, care ne-ar fi permis 

nouă, studenților francofoni 

de la Chișinău, să urmăm cur-

surile programului Teoria și 

practica traducerii, propus de 

USV, și studenților de la Su-

ceava să fie pregătiți în cadrul 

programului Traducere și in-

terpretare de conferințe, pro-

pus de USM. La final, cei 

care ar fi decis să răspundă 

provocării, ar fi obținut două 

diplome : una de la USM și 

alta de la USV. Iulie 2017. În 

una dintre aulele USV, 19 

studente din Republica 

Moldova și din România au 

reușit să susțină cu succes 

examenul de disertație și au 

devenit, oficial, prima 

promoție care a tăiat panglica 

unui proiect frumos, căruia îi 

doresc să aibă continuitate și 

să ofere cât mai multe 

oportunități viitorilor maste-

ranzi. Doresc, pe această cale, 

să le mulțumesc tuturor per-

soanelor care au contribuit la 

crearea unui program de mas-

terat ce deschide noi orizon-

turi pentru tinerii francofoni 

din Republica Moldova și din 

România și Departamentului 

de Traducere, Interpretare și 

Lingvistică Aplicată din ca-

drul Facultății de Limbi și 

Literaturi Străine a USM, 

pentru că ne-a fost alături și 

ne-a susținut în efortul de a 

deveni mai buni. Succesul 

acestei prime promoții este 

meritul dumneavoastră!  

 

Și cum rezultatele acestui 

masterat sunt de lungă durată, 

merită menționate și 

traducerile din domeniul 

științelor umaniste, care au 

fost lucrate de către cele două 

echipe de masteranzi, sub 

coordonarea profesorilor lor, 

și care urmează să fie 

publicate la Editura Demiurg 

din Iași, în colecția 

„Intelectuali români de ex-

presie franceză”, coordonată 

de profesor univ. dr. Sanda-

Maria Ardeleanu. Ne referim 

la volumul semnat de George 

Bengescu, Bibliografie fran-

co-română (de la începutul 

secolului al XIX-lea până în 

zilele noastre), traducere 

realizată sub coordonarea 

prof. univ. dr. Elena-

Brândușa Steiciuc, și la 

volumul semnat de Paul 

Miclău, Traducerea poetică, 

cu o versiune în limba 

română coordonată de prof. 

univ. dr. Muguraș Constanti-

nescu și conf. univ. dr. Raluca 

Nicoleta Balațchi.  
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Ziua Hispanităţii la USV 

 

Lectoratul Spaniol al Facultă-

ţii de Litere şi Ştiinţe ale Co-

municării din cadrul Uni-

versității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava a sărbătorit Ziua 

Hispanităţii - El Dia de la 

Hispanidad. Ziua care cele-

brează descoperirea Americii 

de către Cristofor Columb, 12 

octombrie 1492, este sărbă-

torită de Lectoratul Spaniol al 

USV din anul 2004. Lector 

univ. dr. Cătălina Pînzariu a 

declarat că prin manifestările 

organizate s-a dorit ca această 

zi să fie „o sărbătoare a limbii 

spaniole, ca limbă univer-

sală”. Indiferent ce se întâm-

plă pe harta politică, noi 

celebrăm cultura, arta şi 

prietenia”. În prima parte a 

zilei, programul a cuprins 

concursul pentru elevi şi stu-

denţi „El Mundo Hispanico”, 

ajuns la a patra ediție, la care 

au participat echipaje de la 

colegiile „Petru Rareş”, „Ște-

fan cel Mare” şi „Mihai Emi-

nescu”, coordonate de profe-

soarele de limbă spaniolă An-

cuța Norocel, Anda Perju şi 

Silvia Nuțu, alături de stu-

denți ai programului de studii 

de limbă spaniolă, din cadrul 

USV. Competiția a fost câş-

tigată de echipajul format din 

Raluca Andreea Apăvăloaie, 

Maria Guliciuc (CNSCM), 

Cosmina Georgiana Calancea 

(USV), Sabina Semenciuc, 

Patricia Mustață (CNPR) şi 

Diana Maria Gaveniuc 

(CNME). Locul II a fost 

ocupat de echipajul format 

din Diana Claudia Anchidin, 

Cristiana Dîrțu (CNPR), 

Mădălina Opincă, Alexandra 

Oniga, Irina Roxana Andro-

nic (USV), Ana Maria Nacu 

(CNME). Locul III a revenit 

echipei din care au făcut parte 

Francesca Hîrjoabă, Mihaela 

Diaconescu, Ioana Ganga 

Pahon, Daniela Lupu (USV), 

Andreea Chiraş şi Maria Ra-

luca Iuzic (CNME). Câşti-

gătorii au fost premiați în 

cadrul programului cultural 

din a doua parte a zilei, cu 

CD-uri, cărți şi dulciuri. 

Spectacolul pregătit seara, 

pentru cei circa 100 de 

participanți – studenți, elevi, 

cadre didactice din univer-

sitate şi colegiile partenere - a 

fost asigurat de elevi de la 

Bucovina Dance Studio, de la 

Colegiul Național „Ștefan cel 

Mare” şi de la Școala Gim-

nazială Nr. 8 Suceava. De 

asemenea, un moment artistic 

în limba spaniolă a fost pre-

zentat de un grup de copii de 

clasa a III-a, pregătiți de 

învățătoarea Mihaela Podariu, 

apreciat pentru acuratețea 

12 octombrie 2017 
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pronunției, în condițiile în ca-

re aceşti elevi nu studiază 

limba spaniolă la şcoală. În 

ultima parte a Zilei Hispa-

nității la USV, participanții au 

făcut cunoştință cu gastrono-

mia spaniolă, expoziția culi-

nară fiind posibilă datorită 

sprijinului acordat de res-

taurantele Union şi Hennesy's 

Pub Suceava şi de Sindicatul 

„Univers” din USV. 

 

Ziua mondială a alimen-

tației 

 

Ziua Alimentației a fost 

marcată în acest an, în avans, 

pe data de 13 octombrie 2017 

de către Facultatea de Ingi-

nerie Alimentară în parte-

neriat cu Direcția Județeană 

pentru Agricultură Suceava și 

Auchan Suceava. În cadrul 

manifestării, reprezentații  Di-

recției Județeane pentru Agri-

cultură Suceava au prezentat 

schemele de calitate și imp-

ortanța existenței unei zile 

dedicate alimentației. Repre-

zentații Auchan Suceava au 

prezentat compania și posibi-

litățile de angajare, practică 

etc. din cadrul companiei și 

au lansat studenților FIA 

invitația de a participa activ 

în dezvoltarea de produse ali-

mentare noi care să fie pro-

movate și comercializate în 

cadrul magazinului din Su-

ceava. În fiecare an, la 16 

octombrie, Organizaţia Na-

ţiunilor Unite pentru Alimen-

taţie şi Agricultură (FAO) 

sărbătoreşte Ziua Mondială a 

Alimentaţiei, aceasta fiind 

ziua înfiinţării FAO în 1945, 

la Quebec, în Canada. 

Considerând că alimentaţia 

este o nevoie fundamentală a 

omului şi o condiţie necesară 

supravieţuirii şi prosperităţii 

fiinţei umane, în 1980 

Adunarea Generală ONU a 

decis marcarea Zilei 

Mondiale a Alimentaţiei.  

 

„Pași spre viitor” 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava a participat la 

cea de-a 3-a ediție a Târgului 

de orientare în carieră „Pași 

spre viitor”, organizat de 

Asociația Puzzle Optim East. 

Evenimentul s-a adresat 

elevilor din cele trei licee din 

orașul Târgu Neamț și a 

cuprins organizarea unor 

standuri de prezentare pentru 

universități din diverse orașe 

și discursuri ale tinerilor care 

au înregistrat rezultate 

deosebite în diverse domenii. 

Din delegația care a re-

prezentat și promovat USV în 

cadrul acestui târg au făcut 

parte studenții Anamaria Mi-

ron (Facultatea de Litere și 

Științe ale Comunicării), Ro-

bert Catargiu (Facultatea de 

Științe Economice și Admi-

nistrație Publică) și Bogdan 

Cozmei (Facultatea de Științe 

Economice și Administrație 

Publică

 

40 de ani de la înființarea 

primului laborator cu profil 

electric 

 

Departamentul de Electroteh-

nică din cadrul Facultății de 

Inginerie Electrică și Știința 

Calculatoarelor a marcat ani-

versarea a 40 de ani de la 

înființarea, în anul universitar 

1977-1978, a primului la-

borator cu profil electric. Co-

munitatea academica i-a săr-

bătorit pe promotorii acestui 

laborator, prof. univ. dr. ing. 

Adrian Graur și conf. univ. 

dr. ing. Leon Mandici, cadre 

didactice care au contribuit, la 

acel moment, dar și ulterior, 

la consolidarea bazei 

materiale, a activităților de 

cercetare științifică și la 

ridicarea prestigiului 

învățământului superior de 

profil electric din Universi-

14 octombrie 2017 
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tatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava și din România. Pro-

gramele de studii cu profil 

electric și energetic din USV 

au cunoscut o evoluție impre-

sionantă în ultimele 4 decenii, 

prin permanenta adaptare și 

diversificare a ofertei educa-

ționale pentru un număr tot 

mai mare de studenți, prin fa-

cilitățile create pentru preda-

re, cercetare şi cele privind 

calitatea vieţii studenţilor, 

toate extinse la standarde 

ridicate de calitate. Conform 

ierarhizării programelor de 

studii, specializările cu profil 

electric si energetic organi-

zate în USV s-au situat pe 

locul 3 între programele de 

studii similare din cele 22 de 

universități evaluate.  

   

„După-amiezile francofone” 

 

La Biroul Francez din Su-

ceava, francofilii și francofo-

nii suceveni vor avea opor-

tunitatea să participe la serile 

culturale organizate în cadrul 

proiectului „Francofonia în 

comunitate”, susținut de către 

Agenția Universitară a Fran-

cofoniei. Această premieră în 

România reunește manifes-

tările Biroului Francez și ale 

Centrului de Reușită Univer-

sitară de la Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Sucea-

va, într-o colaborare pe 

termen lung, în vederea 

încurajării participării 

publicului sucevean la activi-

tăți francofone prezentate de 

elevii, studenții și profesorii 

francofoni din județul Sucea-

va. Sub egida Consiliului 

Județean Suceava, în 

colaborare cu Inspectoratul 

Școlar Județean, Asociația 

Profesorilor de Limba Fran-

ceză și alte asociații și ins-

tituții culturale sucevene, 

Biroul Francez își așteaptă 

oaspeții în fiecare miercuri, 

începând cu ora 18. Pentru 

prima întâlnire Biroul 

Francez a propus vizionarea 

filmului Qu’est-ce qu’on a 

fait au bon Dieu?, o comedie 

savuroasă despre viața de 

familie, exercițiul toleranței 

față de alte naționalități și 

mariajul interetnic. Filmul a 

fost lansat în 2014 și a re-

prezentat un mare succes de 

public, fiind bine primit și de 

critica de specialitate. El a 

rămas în fruntea box-office-

ului francez patru săptămâni 

consecutive și a fost con-

siderat cel mai mare succes al 

anului. 

 

Studenți de la USV, alături 

de studenți români din Re-

publica Moldova şi Ucraina, 

acasă la Eminescu 

 

Studenți ai Facultăţii de 

Litere şi Ştiinţe ale 

Comunicării au participat la a 

IV-a ediție a Seminarului 

„Mihai Eminescu”, organi-

zată de Memorialul Ipoteşti – 

Centrul Naţional de Studii 

„Mihai Eminescu”. Lucrările 

seminarului au început în data 

de 20 octombrie, ora 15.30, 

cu lecturile publice ale 

poeţilor botoşăneni Gellu 

Dorian, Nicolae Corlat, 

Vasile Iftime, Dumitru 

Necşanu, Gabriel Alexe, 

Petruţ Pîrvescu, Vlăduţ 

Scutelnicu, urmate de o masă 

rotundă, la care studenţii de la 

cinci universităţi din 

România, Republica Moldova 

şi Ucraina au discutat cu 

poeţii botoşăneni despre 

poezie. Sâmbătă, 21 octom-

brie, seminarul a continuat cu 

două secţiuni: Reinterpretări: 

18 octombrie 2017 

 

20-22 octombrie 2017 
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În contra direcţiei de astăzi în 

cultura română, la care 

profesorii universitari invitaţi, 

Mircea A. Diaconu, Claudia 

Costin, Daniela Petroşel 

(Universitatea „Ştefan cel 

Mare” din Suceava), Antonio 

Patraş (Universitatea „Al. I. 

Cuza” din Iaşi), Tatiana 

Potîng (Universitatea Acade-

miei de Ştiinţe a Moldovei), 

Anatol Moraru (Universitatea 

de Stat „Alecu Russo” din 

Bălţi), Vasile Bîcu (Universi-

tatea Naţională „Yurii Fed-

kovici” din Cernăuţi), au pre-

zentat comunicări despre ac-

tualitatea lui Titu Maiorescu; 

Mihai Eminescu. Lecturi în 

dialog: Egipetul, la care 

studenţii şi profesorii au 

abordat, din diverse puncte de 

vedere, textul eminescian. 

Pentru 22 octombrie, organi-

zatorii le-au propus partici-

panţilor vizitarea obiectivelor 

culturale din Botoşani. 

 

Aplicație practică pentru 

studenții Erasmus + ai USV 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava (USV) a 

organizat o aplicație practică 

pentru studenții din cadrul 

programului Erasmus+ care 

studiază în acest semestru la 

Suceava. Programul propus 

de organizatori a debutat cu 

deplasarea grupului în Rezer-

vația geologică 12 Apostoli 

din Parcul Național Călimani 

(PNC), pe celebra potecă te-

matică, selectată de monta-

niarzi, ani la rând, printre cele 

mai frumoase din România, 

în compania domnului inginer 

Basarab Bîrlădeanu, direc-

torul Parcului. Din grupul 

USV au făcut parte studenți 

din Spania, Turcia, Italia, 

Portugalia, Grecia și Franța, 

alături de lector univ. dr. 

Codruț Șerban, ranger 

voluntar al PNC și inițiatorul 

parteneriatului dintre cele 

două instituţii. Pe lângă oca-

zia inedită de a afla poveștile 

zonei chiar în mijlocul na-

turii, studenții au desfășurat 

activități de igienizare și edu-

cație montană sub coordona-

rea rangerilor PNC. Nu au 

lipsit nici activitățile ecvestre 

specifice turismului din Căli-

mani, curajul participanților 

fiind răsplătit printr-un spec-

taculos foc de tabără orga-

nizat pentru oaspeți la Centrul 

de vizitare al PNC. Aplicația 

practică a mai cuprins și o 

plimbare cu hidrobicicletele 

pe Lacul Colibița, cu 

telescaunul în Vatra Dornei, 

precum și o vizită la Muzeul 

Oului de la Vama, unde 

studenții au asistat la 

demonstrații de pictură pe 

ou oferite, cu mult 

profesionalism și căldura 

specific bucovineană, de 

gazde.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-22 octombrie 2017 
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Simpozion internaţional la 

Facultatea de Ştiinţe ale 

Educaţiei 

  

Facultatea de Ştiinţe ale Edu-

caţiei din cadrul Universităţii 

„Ştefan cel Mare” din Su-

ceava a organizat un eve-

niment de multiplicare în 

cadrul Proiectului  Erasmus+, 

KA2 -  Cooperation for 

Innovation and the Exchange 

of Good Practices Strategic 

Partnerships for adult 

education, 2016-1-RO01-

KA204-024504 – Building 

Bridges: Promoting Social 

Inclusion and Wellbeing for 

Parents of Children with 

Special needs – PSI_WELL 

în sala de conferințe a Mu-

zeului de Istorie a Bucovinei. 

Proiectul  de parteneriat stra-

tegic în domeniul educaţiei 

adulţilor se dezvoltă în coo-

perare cu alte cinci uni-

versităţi europene: Univer-

sitatea Lleida - Spania, 

Institutul Politehnic Braganca 

- Portugalia, Universitatea 

Zagreb - Croaţia, Uni-

versitatea Klaipeda - Lituania, 

Universitatea Bogazici, 

Istanbul – Turcia. Sim-

pozionul cu titlul Social 

inclusion, Stress and Well-

being of families with 

Disabled children in Europe a 

inclus prezentări și dezbateri 

privind problematica edu-

cației și consilierii părinților 

copiilor cu nevoi speciale, 

precum și rezultatele unui 

studiu transnațional compa-

rativ privind stresul și starea 

de bine în familiile copiilor 

cu dizabilități. Au fost 

prezentate rezultate ale pro-

iectului constând într-o cerce-

tare transnațională care de-

monstrează rolul moderator al 

competenței sociale și 

emoționale pentru facilitarea 

stării de bine în rândul 

părinților care se confruntă cu 

problematica educării și 

creșterii unui copil cu nevoi 

speciale, fundamentând astfel 

viitoarele intervenții ale 

proiectului (elaborarea unui 

manual pentru părinți și 

dezvoltarea unui kit educațio-

nal pentru trainingul părinți-

lor). Studiul a adus în atenție 

situația specifică a familiilor 

copiilor cu nevoi speciale din 

țările partenere în proiect, 

precum și o sinteză a princi-

palelor politici de incluziune 

existente în acest moment în 

Uniunea Europeană. Partici-

panții s-au implicat activ, prin 

împărtășirea de experiențe în 

cadrul celor două ateliere 

organizate în partea a doua a 

evenimentului, care au dez-

voltat teme privind incluziu-

nea socială și starea de bine 

pentru familiile copiilor cu 

nevoi speciale. Participanții 

au fost cadre didactice din 

instituțiile de învățământ spe-

cial din județele Suceava, 

Neamţ, Botoșani, precum și 

reprezentanți ai instituțiilor 

comunității locale, reprezen-

tanți ai sectorului ONG, cadre 

didactice din școli și licee 

interesate de problematica 

incluziunii și echității sociale. 

De asemenea, la simpozion 

au participat cadre didactice 

din universități din Republica 

Moldova şi Ucraina, astfel ca 

ideile și produsele proiectului 

să fie diseminate și către 

specialiștii din aceste spații 

educaționale. Proiectul este 

coordonat de conf. univ. dr. 

Aurora-Adina Colomeischi, 

Decan al Facultății de Științe 

ale Educației din USV. 

 

Startup Europe Comes to 

Universities (SEC2U), 

Ediția a 2-a 

 

Startup Europe Comes to 

Universities (SEC2U) s-a 

întors în USV pentru cea de-a 

doua ediție cu evenimente 

pentru studenți, personal, 

antreprenori, investitori și 

factorii de decizie politică din 

Europa. Reprezentanții Uni-

versității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava și INCUBAF, 

împreună cu invitații si stu-

denții, s-au întâlnit pentru a 

genera noi oportunități de 

colaborare între centrele de 

cercetare din USV și mediul 

de afaceri local. Evenimentul 

a oferit informații actualizate 

cu privire la infrastructura 

antreprenorială disponibilă și 

a informat cu privire la noi 

oportunități de finanțare care 

vor stimula noi conexiuni 

între antreprenori. SEC2U 

este o inițiativă aprobată de 

Comisia Europeană (Startup 

Europe) pentru a crea o 

cultură antreprenoriala pu-

ternică în cadrul univer-

sităților din Europa. În săp-

tămâna 23 - 29 octombrie 

2017, cele peste 30 de 

evenimente cu participare 

gratuită au reunit universități 

și ecosisteme de startup-uri 

pentru a crea legături valo-

roase și a iniția un dialog între 

universități și industrie. Uni-

versități din 22 de țări au 

participat la SEC2U în 2017, 

inclusiv Trinity College 

Dublin, Politehnica din Mi-

lano și Universitatea din 

Cambridge.  

http://startupeuropeuniversitie

s.eu/sec2u-events-2017/  

 

 

 

 

20 octombrie 2017 

 

23-29 octombrie 2017 

 

http://startupeuropeuniversities.eu/sec2u-events-2017/
http://startupeuropeuniversities.eu/sec2u-events-2017/
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Universitarul sucevean 

Ovidiu Ghiuță, coordonator 

al comitetului de selecție 

pentru Prix jeune entre-

preneur(e) francophone 

2017 

 

Organizația Internațională a 

Francofoniei, în parteneriat cu 

Guvernul din Nouveau 

Brunswick și cu participarea 

Ernst & Young, a organizat 

prima ediție a „Prix jeune 

entrepreneur(e) francophone 

2017” (Premiul pentru tâ-

nărul/a antreprenor/ antrere-

prenoare francofon/ ă 2017). 

Premiile, organizate pe două 

secțiuni, femei și bărbați, vor 

fi acordate la Paris, pe 25 

noiembrie 2017, la Conferinţa 

Ministerială a Francofoniei. 

Pe lângă valoarea de capital 

de imagine pentru fiecare 

câștigător, marele premiu 

constă și în suma de 10.000 

de euro (valabil pentru fiecare 

secțiune). În perioada 16 

septembrie – 30 octombrie 

2017, conf. univ. dr. ec. Ovi-

diu-Aurel Ghiuță a fost 

coordonator al Comitetului de 

selecție pentru acest premiu. 

În perioada 24 – 27 octombrie 

2017, dumnealui s-a aflat la 

sediul Organizației Internațio-

nale a Francofoniei (Paris), 

unde a participat la reuniunea 

juriului de concurs pentru 

desemnarea câștigătorilor. 

Ovidiu Ghiuță, doctor în 

Științele gestiunii al Uni-

versității din Rouen și cola-

borator al Organizației In-

ternaționale a Francofoniei, 

ne-a declarat: „Consider că 

această primă ediție Tânărul 

antreprenor francofon a fost 

un real succes și sunt onorat 

de faptul că Organizația 

Internațională a Francofoniei 

m-a invitat pentru a coordona 

Comitetul de selecție. Suc-

cesul este marcat atât prin 

numărul de candidaturi, cât și 

prin calitatea candidaților. Au 

fost evaluate peste 100 de 

candidaturi ale tinerilor din 

țări membre ale Organizației 

Internaționale a Francofoniei. 

Din comitetului de selecție au 

făcut parte experți din 

Canada, Franța și Camerun. A 

fost o muncă importantă, 

deoarece am creat scale de 

evaluare precise pentru a 

putea diferenția candidaturile 

tinerilor antreprenori care au 

obținut rezultate remarcabile. 

De asemenea, am folosit 

metode prin care am încercat 

să eliminăm diferențele dintre 

economiile diferitelor țări. În 

evaluare, pe lângă indicatori 

economici, am luat în consi-

derare viziunea antrepreno-

rului, strategia de gestiune 

aplicată, inovația, contri-

buțiile la economia verde și 

responsabilitatea socială ”.  

 

Expoziția Metafore autum-

nale 

 

Biblioteca Universității „Ște-

fan cel Mare” din Suceava, în 

parteneriat cu Direcția Jude-

țeană pentru Cultură Suceava 

și Facultatea de Litere și 

Științe ale Comunicării, a 

organizat vernisajul Expozi-

ției intitulată Metafore autum-

nale, a artistului plastic prof. 

dr. Cătălin Alexandru Chifan. 

Evenimentul a inclus și un 

recital de poezie de toamnă în 

limbile română, franceză, 

spaniolă, italiană, germană, 

rusă și ucraineană, realizat de 

studenții ai Facultății de 

Litere și Științe ale 

Comunicării, coordonat de 

doamna lector dr. Corina 

Iftimia. Expoziția a fost 

prezentată de conf. univ. dr. 

Aurel Buzincu, doamna Delia 

Ioana Leizeriuc, critic de artă, 

și doamna bibliotecar Liliana 

Cobzaru.  

 

Legislație 

 

 

Ordinul MEN nr.5076/2017 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei 

naţionale nr.3392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor 

forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, 

învăţământ cu frecvenţă, publicat în Monitorul Oficial nr. 808 din data de 12 octombrie 2017. 

 

24 octombrie 2017 

 

31 octombrie 2017 

 



 

 
octombrie 2017 / info USV /  

Hotărârea de Guvern nr. 751/2017 pentru modificarea anexei la Hotarârea Guvernului 

nr.327/2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la 

contractele de finanţare încheiate din fonduri bugetare, publicată în Monitorul Oficial nr. 818 

din data de 17.10.2017. 

 

Hotărârea de Guvern nr. 752/2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii de Guvern 

nr.522/1996 privind organizarea anuală a cursurilor de vară de limba, literatura, istoria şi 

civilizaţia românească, publicată în Monitorul Oficial nr. 818 din data de 17.10.2017. 

 

Ordinul nr. 1088/4879/2017 privind acordarea burselor "Eugen Ionescu" în anul universitar 

2017-2018, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 855 din 30 octombrie 2017.  

 

Ordinul MEN nr. 5376/2017 privind aprobarea domeniilor și specializărilor/programelor de 

studii universitare corelate cu sectoarele economice cu potențial de creștere în România, 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 851 din 27 octombrie 2017.  

 

 

Hotărârile Senatului USV 

 

Hotărârea nr. 107/ 5 octombrie 2017 cu privire la aprobarea distribuirii locurilor bugetate 

primite suplimentar la studii universitare de doctorat și a redistribuirii locurilor bugetate, an I, la 

nivelul facultăților între programe de studii, și la nivelul Universității între facultăți, pentru 

studii universitare de licență, masterat, an universitar 2017-2018. 

Hotărârea nr. 108/ 5 octombrie 2017 cu privire la aprobarea redistribuirii locurilor bugetate 

pentru studii universitare de licență (anii II, III și IV),  pentru studii universitare de masterat 

(anul II) și pentru studii universitare de doctorat la nivelul facultăților între programe de studii 

și  la nivelul Universității între facultăți, an universitar 2017-2018.  

Hotărârea nr. 109/ 11 octombrie 2017 cu privire la criteriile și standardele de performanță 

pentru redistribuirea anuală a locurilor finanțate de la bugetul de stat din cadrul Facultății de 

Drept și Științe Administrative. 

Hotărârea nr. 110/ 11 octombrie 2017 cu privire la aprobarea redistribuirii a 6  locuri bugetate 

pentru studii universitare de masterat (anul II)  la nivelul Universității între facultăți, an 

universitar 2017-2018. 

Hotărârea nr. 111/ 25 octombrie 2017 cu privire la aprobarea redistribuirii a 5 locuri bugetate 

pentru studii universitare de licență, anul II de studii, în cadrul Facultății de Științe Economice 

și Administrație Publică, an universitar 2017-2018. 

 

 

Hotărârile Consiliului de Administrație 

 

Hotărârea nr. 89/ 3 octombrie 2017 cu privire la listele personalului didactic selectat pentru 

efectuarea mobilităților Erasmus+, în anul universitar 2017-2018. 

Hotărârea nr. 90/ 3 octombrie 2017 cu privire la înlocuirea coordonatorului Erasmus+ la FIA. 

Hotărârea nr. 91/ 10 octombrie - cu privire la numirea studentului reprezentant din Consiliul de 

Administrație al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava 
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Hotărârea nr. 92/ 10 octombrie 2017cu privire la aprobarea criteriilor specifice de acordare a 

burselor şi a altor forme de sprijin material acordate la nivel de facultate, la studii universitare 

de licență și masterat, în semestrul al I al anului universitar 2017-2018 

Hotărârea nr. 93/ 24 octombrie 2017 cu privire la acordarea unor categorii de burse sociale 

ocazionale pentru maternitate și a unui sprijin financiar pentru participarea la conferință 

Hotărârea nr. 94/ 24 octombrie 2017 cu privire la cuantumul burselor pentru facultățile de Drept 

și Științe Administrative, Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, Inginerie Mecanică, 

Istorie și Geografie, Litere și Științe ale Comunicării, Silvicultură, Științe Economice și 

Administrație Publică și Științe ale Educației 

Hotărârea nr. 95/ 24 octombrie 2017 cu privire la distribuția fondului de burse pentru anul 

universitar 2017 – 2018 

Hotărârea nr. 96/ 24 octombrie 2017 cu privire la aprobarea scoaterii la concurs a posturilor 

didactice vacante pe perioadă nedeterminată, semestrul I, anul universitar 2017 – 2018 

Hotărârea nr. 97/ 24 octombrie 2017 cu privire la aprobarea Anexei nr.2 a Regulamentului 

cadru de acordare a burselor și a altor forme de sprijin financiar 

Hotărârea nr. 98/ 24 octombrie 2017 cu privire la aprobarea modificării criteriilor specifice de 

acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material acordate la nivel de facultate, la studii 

universitare de licență și masterat, în semestrul I al anului universitar 2017-2018 pentru 

Facultățile de Drept și Științe Administrative, Educație Fizică și Sport, Inginerie Alimentară, 

Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, Litere și Științe ale Comunicării și Silvicultură 

Hotărârea nr. 99/ 27 octombrie 2017 cu privire la cuantumul burselor pentru Facultatea de 

Educație Fizică și Sport și Facultatea de Inginerie Alimentară 

Hotărârea nr. 100/ 31 octombrie 2017 cu privire la lista personalului nedidactic selectat pentru 

efectuarea mobilităților Erasmus+ de formare, în anul universitar 2017-2018 

Hotărârea nr. 101/ 31 octombrie 2017 cu privire la acordarea unor categorii de burse sociale 

ocazionale pentru maternitate și a unui sprijin financiar pentru participarea la conferință 

Hotărârea nr. 102/ 31 octombrie 2017 cu privire la modificarea cuantumurilor burselor pentru 

Facultatea de Drept și Științe Administrative, aprobate prin HCA 94 din 24 octombrie 2017 

Hotărârea nr. 103/ 31 octombrie 2017 cu privire la aprobarea modificării criteriilor specifice de 

acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material acordate la nivel de facultate, la studii 

universitare de licență și masterat, în semestrul I al anului universitar 2017-2018 pentru 

Facultatea de Drept și Științe Administrative 

 

 





www.facebook.com/universitateasuceava www.usv.ro@USVro

www.info.usv.ro
Editor: Serviciul Relaţii Publice, 
Comunicare şi Imagine.
Tel:  +40 230 216 147 (520)
Fax: +40 0230 520 080
E-mail: info@usv.ro 

Copyright © 2017 Universitatea „Ştefan 
cel Mare” din Suceava. Toate drepturile 
rezervate. Copierea, distribuirea sau 
republicarea conţinutului acestei publicaţii 
fără acordul editorului este ilegală.

Viziune şi
creativitate


