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Olimpiada Națională Știin-

țele Pământului, ediția a 

XXIII-a 

 

Cea de-a XXIII-a ediţie a 

etapei naţionale a Olimpiadei 

Interdisciplinare „Știinţele Pă-

mântului” a reunit la masa 

competiţională peste 100 de 

elevi de liceu din ţară, 42 de 

profesori însoţitori şi 38 de 

profesori, membri ai Comisiei 

centrale de organizare şi 

evaluare. Evenimentul a fost 

pregătit de Ministerul Educa-

ţiei, prin Inspectoratul Şcolar 

Judeţean (IŞJ) Suceava, de 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava şi Societatea 

Ştiinţifică „Cygnus” - Centrul 

UNESCO. Amploarea compe-

tiţiei a presupus un efort 

organizatoric însemnat, impli-

când un număr semnificativ de 

inspectori, profesori, etc. În 

calitate de gazdă, în cadrul 

festivităţii a luat cuvântul prof. 

univ. dr. ing. Valentin Popa, 

Rectorul Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava, acesta 

amintind de modificările pe 

care le-a adus Metodologiei de 

organizare a olimpiadelor şi 

concursurilor naţionale, în 

vremea când a ocupat postul 

de ministru al Educaţiei. 

Domnia Sa a adăugat că 

schimbările propuse asigură o 

participare mai numeroasă la 

fazele naţionale ale olim-

piadelor, dar şi sume mai 

consistente pentru organizare. 

„În anul 2019, foarte multe 

universităţi vor organiza îm-

preună cu inspectoratele şco-

lare judeţene olimpiadele na-

ţionale. Am dorit acest lucru şi 

l-am promovat pentru ca lice-

enii să cunoască universităţile 

româneşti, dotările şi să aleagă 

în consecinţă atunci când vor 

merge către studii superioare. 

Eu vă asigur că universităţile 

româneşti sunt foarte bune. Şi 

din universităţile de aici puteţi 

pleca în afara ţării prin pro-

gramele Erasmus, mai ales că 

la nivel european fondurile 

destinate acestor mobilităţi se 

vor dubla, poate chiar tripla. 

Iată motive semnificative pen-

tru a studia aici, poate pentru a 

lucra aici”, le-a transmis 

rectorul olimpicilor din ţară. 

La rândul său, prorectorul Mi-

hai Dimian le-a vorbit elevilor 

despre transformările pe care 

prezentul le impune în cer-

cetare şi educaţie, ţinând cont 

de societatea şi industria spre 

care ne îndreptăm. Acesta a 

lansat ipoteza unei noi revo-

luţii industriale, revoluţie ce 

stă sub semnul dispozitivelor 

inteligente, al internetului lu-

crurilor, al volumelor mari de 

date şi al creativităţii. Un 

numitor comun în discursurile 

celor prezenţi a fost îndemnul 

pentru elevi de a pune umărul 

la dezvoltarea ţării, de a ră-

mâne sau de a se întoarce în 

România după studii, după 

caz. În acest sens, prorectorul 

USV, Mihai Dimian, a oferit 

propriul său exemplu, poves-

tind că: „Am făcut cercetare 

15 ani în SUA, în Franţa, în 

Germania şi apoi m-am întors 

aici. Sper să fiţi şi voi alături 

de mine şi să contribuiţi la 

dezvoltarea acestei ţări, pentru 

că are nevoie de voi. (...) 

Mergi unde vrei, dar întoarce-

te acasă, pentru că România 

are nevoie de tine, România 

are nevoie de tineri”. Invitat la 

eveniment, Ion Lungu, pri-

marul Sucevei, a lansat o 

promisiune cu privire la 

recompensarea elevilor şi 

sportivilor cu rezultate în 

competiţiile naţionale, men-

ţionând că, în această lună, 

Consiliul Local va aproba un 

regulament de premiere a 

acestora, premiile urmând a fi 

Evenimente  

1-4 februarie 2019 
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„stimulante”. Au mai luat 

cuvântul Cristian Pîrghie – 

preşedintele Comisiei centrale 

a olimpiadei, prof. Gabriela 

Scutaru – adjuncta IŞJ 

Suceava, Sebastian Popescu - 

decanul Facultăţii de Fizică 

din cadrul Universităţii „Al.I. 

Cuza”, care a oferit medaliile 

din partea Societăţii Române 

de Fizică, prof. Victor Șutac, 

preşedintele Cygnus, societate 

care anul acesta împlineşte 20 

de ani, dar şi Steluţa Dan - 

inspector şcolar general în 

Ministerul Educaţiei, preşe-

dintele executiv al Comisiei 

centrale de organizare şi 

evaluare a olimpiadei. „Cu 

fiecare an, această olimpiadă a 

câştigat interes din partea unui 

număr tot mai mare de elevi, 

însă nu numărul este neapărat 

important, ci valoarea pe care 

a demonstrat-o fiecare dintre 

participanţi. Anul trecut, la 

Internaţionala din Thailanda, 

s-au calificat 38 de echipe din 

tot atâtea ţări, iar toţi cei patru 

elevi participanţi din România 

s-au întors cu medalii. Să 

sperăm că şi anul acesta va fi 

la fel, poate cu medalii mai 

strălucitoare”, a arătat Steluţa 

Dan. La finalul celor patru zile 

petrecute la Suceava, orga-

nizatorii i-au felicitat pe toţi 

competitorii, iar cei mai buni 

au fost recompensaţi de 

Ministerul Educaţiei, dar şi de 

Universitatea „Ştefan cel 

Mare” şi de Societatea Cyg-

nus. S-au tras concluzii, 

participanţii au făcut schimb 

de păreri şi s-au trasat direcţii 

pentru competiţii viitoare. 

Festivitatea s-a încheiat cu o 

serie de momente artistice, 

reprezentative pentru această 

zonă: Ansamblul polonez de 

cântece şi dansuri „Mica 

Poiană” din Poiana Micului, 

Ansamblul Studenţesc „Arca-

nul USV”, Ansamblul fol-

cloric ucrainean „Kozaciok" 

Bălcăuţi.
 

  

 

USV, locul 12 la nivel națio-

nal în cadrul Webometrics 

Ranking of World Universi-

ties 2019 

 

Ediția din ianuarie 2019 a 

clasamentului mondial Web-

ometrics Ranking of World 

Universities plasează Uni-

versitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava pe locul 12 între 

cele 103 universități și 

instituții de învățământ su-

perior din România și pe locul 

136 între universitățile și 

instituțiile de învățământ su-

perior din Europa Centrală și 

de Est. La nivelul întregii 

Europe, ca urmare a analizei 

celor 5890 de universități, 

USV ocupă poziția 782. 

Webometrics Ranking of 

World Universities este o 

inițiativă a laboratorului 

Cybermetrics, un laborator de 

cercetare aparținând Consejo 

Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC), cel mai 

mare organism public de cer-

cetare din Spania, și acoperă 

peste 27.000 de instituții de 

învățământ superior din în-

treaga lume. Obiectivul urmă-

rit este acela de a cuantifica 

nivelul de vizibilitate în spa-

țiul virtual a producției ști-

ințifice a universităților și 

calitatea (impactul) cercetării 

la nivel global. Sunt analizați 

indicatori precum prezența și 

vizibilitatea în spațiul web, 

transparența, prin calcularea 

numărului de citări, dar și 

excelența, măsurată prin nu-

mărul de lucrări științifice si-

tuate în primele 10% cele mai 

citate titluri, în cadrul a 26 de 

discipline. Ediția din ianuarie 

a clasamentului este construită 

pe baza indicatorilor 

6 februarie 2019 
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sintetizați în această lună, 

scopul fiind acela de a-i 

actualiza datele constant, 

menținând acuratețea analizei. 

Această plasare onorantă a 

USV în topul celor mai 

performante universități la 

nivel internațional confirmă 

progresul semnificativ înre-

gistrat de USV în ultimul 

deceniu, reflectat și în eva-

luările realizate recent de alte 

organisme internaționale spe-

cializate în clasificarea 

instituțiilor de învățământ 

superior, precum QS Uni-

versity Rankings (USV ocu-

pând poziția 142 în topul 

universităților din Europa de 

Est și Asia Centrală și poziția 

10 în Topul universităţilor din 

România), SCImago Insti-

tutional Ranking (USV 

ocupând poziția 98 în clasa-

mentul realizat pentru Estul 

Europei și poziția 13 în 

clasamentul universităților din 

România) sau uniRank Uni-

versity Ranking (USV ocu-

pând poziția 14 din 80 de 

universități românești pre-

zente în top). Merită subliniat 

faptul că aceste poziționări 

constante între primele 15 uni-

versități din România au loc în 

condițiile în care finanțarea 

instituțională a USV s-a aflat 

pe locul 24 între universitățile 

românești, cu mai puțin de 

1,5% din totalul finanțării 

instituționale universitare din 

România, conform ultimului 

raport publicat de Consiliul 

Național pentru Finanțarea 

Învățământului Superior.  

 

Curs de formare pentru 

profesia de „Responsabil cu 

protecția datelor cu 

caracter personal" 

 

Facultatea de Drept și Științe 

Administrative din cadrul 

Universității „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava organizează, 

pe parcursul a nouă săptămâni, 

un curs postuniversitar de 

formare pentru profesia de 

responsabil cu protecția date-

lor cu caracter personal. 

Cursul, constând în prelegeri, 

analize, studii de caz – cazu-

istică, este programat să încea-

pă pe 18 martie 2019. Pro-

gramul postuniversitar se 

adresează absolvenților de 

învățământ superior cu 

diplomă de licență, care 

doresc să dobândească cu-

noștințe în ceea ce privește 

conformitatea cu Regulamen-

tul European nr. 2016/679 și 

exercitarea unei profesii de 

viitor, cea de responsabil cu 

protecția datelor cu caracter 

personal. Cursul organizat de 

Facultatea de Drept și Științe 

Administrative este autorizat 

de Ministerul Educației Na-

ționale. Disciplinele cursului 

postuniversitar sunt: Dreptul 

la viață privată. Repere 

europene și naționale; Drep-

turile persoanei vizate; Me-

tode, instrumente și operațiuni 

de prelucrare a datelor cu 

caracter personal; Elemente de 

etică profesională; Relația cu 

Autoritatea Națională; Res-

ponsabilul cu protecția datelor 

- drepturi și obligații; Opera-

torul și persoana împuternicită 

de operator. Toate aceste 

cursuri vor fi predate de cadre 

didactice universitare și 

experți în domeniul  protecției 

datelor personale. Necesitatea 

desemnării unui responsabil 

cu protecția datelor cu caracter 

personal – DPO rezidă din 

obligația tuturor instituțiilor 

publice din Uniunea Euro-

peană, implicit din România, 

precum și a celor private, fie 

ele chiar și non-profit, care 

prelucrează date cu caracter 

personal, potrivit art. 32 din 

Directiva (U.E.) 2016/680 a 

Parlamentului European și a 

Consiliului din 27 aprilie 2016 

privind protecția persoanelor 

fizice referitor la prelucrarea 

datelor cu caracter personal de 

către autoritățile competențe 

în scopul prevenirii, depistării, 

investigării sau urmăririi pe-

nale a infracțiunilor sau al 

executării pedepselor și pri-

vind libera circulație a acestor 

date, prevederi introduse și în 

legislația națională. Profesia 

de „responsabil cu protecția 

datelor cu caracter personal" a 

fost introdusă în codul COR, 

la poziția 22 sub codul 

242231.  

 

Inserția pe piața muncii – 

vectorul învățământului ter-

țiar 

 

Universitatea „Ştefan cel Ma-

re” din Suceava, în calitate de 

Beneficiar, anunță deschide-

rea oficială a proiectului 

,,Inserția pe piața muncii – 

vectorul învățământului terți-

ar”, finanțat prin Apelul 

POCU/320/6/21 „Măsuri de 

optimizare a ofertelor de stu-

dii din învățământul superior 

în sprijinul angajabilității”, 

cod SMIS 121221. Proiectul 

va fi implementat în 

parteneriat cu Universitatea 

din Piteşti, Universitatea de 

Vest din Timişoara şi Uni-

versitatea „Vasile Alecsandri” 

din Bacău, în perioada 

februarie 2019 - august 2021. 

Proiectul este cofinanţat din 

Fondul Social European prin 

Programul Operaţional Ca-

pital Uman 2014-2020, Axa 

13 februarie 2019 
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prioritară 6 - „Educație și 

competențe”. Valoarea totală 

a proiectului este de 

5.913.896,21 lei, din care 

valoarea contribuţiei Fondului 

Social European este de 

5.026.811,79 lei, valoarea 

contribuţiei de la bugetul na-

ţional este de 768.806,21 lei, 

iar contribuţia partenerilor 

este de 118.278,01 lei. 

Obiectivul general al proiec-

tului îl reprezintă diversi-

ficarea şi îmbunătăţirea ofertei 

şi programelor educaţionale 

din patru centre de învăţământ 

superior acreditate – repre-

zentative pentru trei regiuni de 

dezvoltare, în vederea inten-

sificării procesului de inte-

grare a cursanţilor şi 

studenţilor în învăţământul 

terţiar universitar şi non-

universitar, în corelaţie cu 

nevoile pieţei muncii din 

sectoarele economice/ 

domeniile identificate prin 

SNC si SNCDI. Beneficiarii 

proiectului vor fi 400 de 

persoane, dintre care 300 de 

studenţi, 40 de cursanţi şi 60 

de cadre didactice. 

 

Reuniunea reprezentanților 

universităților partenere din 

cadrul Consorțiului univer-

sitar Collegium Carpa-

thicum 

 

Universitatea de Stat Est-

Europeană din Przemyśl 

(Polonia) a găzduit reuniunea 

reprezentanților universităților 

partenere din cadrul Consor-

țiului universitar Collegium 

Carpathicum. Coordonatorul 

proiectului din partea uni-

versității sucevene este prof. 

univ. dr. Ștefan Purici, Pro-

rector cu imaginea univer-

sității, relații internaționale și 

dezvoltare europeană, domnia 

sa participând la lucrările 

reuniunii. În acest an uni-

versitar, activitatea consor-

țiului se bazează pe schimburi 

academice între universitățile 

partenere, în diverse domenii, 

cu sprijinul a două granturi de 

finanțare: „Collegium Carpa-

thicum – Regional Universi-

ties Network” (coordonat de 

Universitatea din Varșovia) și 

„Collegium Carpathicum – 

Non-EU Perspective” (coor-

donat de Universitatea Precar-

patică „Vasyl Stefanyk” din 

Ivano-Frankivsk). Precizăm 

faptul că USV a primit vizita 

profesorului Waldemar Delu-

ga de la Universitatea din 

Ostrava (Republica Cehă), 

care a susținut două prelegeri 

în luna ianuarie a acestui an, 

urmând ca, începând cu 25 

februarie, până la finalul 

anului universitar 2018-2019, 

la Suceava să conferențieze 

cadre didactice și cercetători 

din cadrul universităților par-

tenere: Andrii Zamoroka 

(Universitatea Națională Pre-

carpatică „Vasyl Stefanyk” 

din Ivano-Frankivsk), Ka-

zimierz Jurczak (Centrul 

pentru Studii Est-Europene 

din Varșovia / Universitatea 

Jagiellonă din Cracovia), 

Pauline Szeląg ( Universitatea 

de Stat Est-Europeană din 

Przemyśl) și Adam Balcer 

(Centrul pentru Studii Est-

Europene din Varșovia). Din 

partea universității sucevene, 

au fost selectați pentru a 

susține o serie de prelegeri 

conf. univ. dr. Marcel Mîn-

drescu (Facultatea de Istorie și 

Geografie), lector univ. dr. 

Radu Bruja (Facultatea de 

Istorie și Geografie) și lector 

univ. dr. Mariana Șovea (Fa-

cultatea de Litere și Științe ale 

Comunicării), care se vor 

deplasa la Universitatea din 

Ostrava (Republica Cehă) și 

Universitatea de Stat Est-

Europeană din Przemyśl 

(Polonia). Pe lângă chestiuni 

administrative, legate de ca-

lendarul și desfășurarea pre-

legerilor programate pentru 

anul academic 2018-2019, 

clarificarea unor aspecte 

financiare, stabilirea acțiunilor 

viitoare, întâlnirea din Polonia 

a inclus și o importantă dez-

batere organizată în cadrul 

Conferinței internaționale 

„Europa Carpaților”, patro-

nată de Domnul Marek 

Kuchciński, mareșalul Sei-

mului Republicii Polone. Par-

ticipanții, reprezentanți ai 

structurilor parlamentare, gu-

vernamentale, universitare, ai 

autorităților publice și unor 

organizații civice din Cehia, 

Polonia, Slovacia, Ungaria, 

România, Ucraina, au avut 

posibilitatea să audieze, să 

formuleze întrebări sau să vină 

cu propriile interpretări pe 

marginea unor subiecte de 

importanță majoră pentru 

națiunile din zona Carpaților, 

subiecte structurate pe 4 pa-

neluri: „Eroii obișnuiți ai 

libertății”, „Calea oamenilor 

înțelepți – despre viitorul 

Europei Centrale”, ”Istoria și 

turismul în Carpați”, „Infra-

structura Europei Centrale”. 

În cadrul panelului intitulat 

„Calea oamenilor înțelepți – 

16-17 februarie 2019 
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despre viitorul Europei 

Centrale”, moderat de domnul 

prof. univ. dr. Jan Malicki, 

Directorul Centrului pentru 

Studii Est-Europene din 

cadrul Universității din Var-

șovia, reprezentanții univer-

sităților membre ale Colle-

gium Carpathicum au discutat 

două subiecte ce au provocat 

mare interes în rândul 

participanților: 1) factorii care 

stimulează și cei care împie-

dică cooperarea între statele 

Europei carpatice; 2) cum văd 

reprezentanții mediului acade-

mic viitorul națiunilor din 

această regiune. Rectori și 

prorectori din Budapesta, 

Ivano-Frankivsk, Ostrava, 

Prešov, Przemśyl, Suceava și 

Varșovia au adus în discuție 

aspectele pe care le-au con-

siderat a fi importante pentru 

depășirea întârzierii istorice în 

dezvoltarea socio-economică 

a regiunii, au punctat direcțiile 

pe care se poate manifesta 

individualitatea zonei și avan-

tajele acesteia, au meditat 

asupra perspectivelor cultu-

rale și geopolitice ale Europei 

Centrale și de Est.  

 

Părinții copiilor cu CES și 

starea de bine 

 

22 de cercetători de la 6 

universități din Europa s-au 

întâlnit la Braganca, în 

Portugalia, pentru a formula 

concluziile și direcțiile viitoa-

re de continuare a proiectului 

Erasmus+ PSIWELL (Build-

ing Bridges: Promoting Social 

Inclusion and Wellbeing for 

Families of Childen with 

Special Needs). Proiectul a 

fost inițiat și coordonat de 

conf.univ.dr. Aurora Adina 

Colomeschi, decanul Facul-

tății de Științe ale Educației 

din cadrul Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava 

și s-a desfășurat pe durata a 30 

de luni. Obiectivul general al 

PSI WELL  a fost acela de a 

promova incluziunea socială, 

echitatea și starea de bine în 

familiile care au copii cu nevoi 

speciale. Proiectul a fost unul 

de tip cercetare-acțiune și  s-a 

desfășurat în 4 etape. Prima 

etapă a constat în realizarea 

unui studiu transnațional în 

fiecare dintre țările partenere, 

pentru identificarea proble-

melor de ordin emoțional 

existente în viața părinților 

care au copii cu nevoi spe-

ciale. Rezultatele obținute au 

constituit punctul de plecare al 

celei de-a doua etape, în care 

cercetătorii PSIWELL au 

elaborat manuale de bune 

practici care să-i sprijine pe 

părinții copiilor cu CES în 

obținerea stării de bine.  În 

etapele a treia și a patra, la 

Universitatea Lleida din 

Spania, s-au format 36 de 

traineri și s-a implementat 

programul PSIWELL pentru 

un număr de 360 de părinți, în 

fiecare dintre cele 6 țări 

implicate: România, Spania, 

Portugalia, Croația, Turcia și 

Lituania. Proiectul a relevat o 

tendință generală de neglijare 

a propriei persoane la nivelul 

părinților care au copii cu 

CES. Persoanele aflate în 

astfel de situații manifestă un 

putenic simț al datoriei morale 

de a avea grijă de copiii lor și 

își refuză conștient și/sau 

inconștient dreptul de a se 

îngriji de propria stare de bine. 

Studiul a arătat că în fiecare 

dintre țările partenere, în 

aceste familii există o predis-

poziție spre durere emoțională 

care are cauze de ordin 

psihologic și social. Din punct 

de vedere psihologic, negli-

jarea propriei stări de bine 

vine din incapacitatea 

părinților de a-și conștientiza, 

identifica și gestiona propriile 

emoții. Pentru depășirea unui 

astfel de handicap, este nevoie 

de inițierea acestor persoane 

prin ceea ce am putea numi a 

fi un ABC emoțional. 

Training-urile realizate în 

acest sens au arătat că, odată 

cu această inițiere, frica 

generalizată care a însoțit 

permanent părinții participanți 

în cadrul programului 

PSIWELL a fost înlocuită cu 

emoții pozitive precum: 

compasiunea, recunoștința și 

bucuria de a trăi. Din punct de 

vedere social, proiectul a 

identificat impactul negativ pe 

care îl are distribuția inegală a 

rolurilor familiale în cadrul 

acestor familii, de cele mai 

multe ori mama fiind cea care 

are grijă de copilul cu CES. În 

toate societățile studiate, 

presiunile sociale sunt mai 

puternice asupra rolului ma-

tern decât a celui patern. În 

privința rolului patern, vorbim 

de foarte multe ori chiar de o 

demisie parentală, prin sepa-

rarea tatălui de către familie. 

Trainingurile realizate în cele 

6 țări partenere au creat un 

spațiu de comunicare în care 

părinții implicați au avut 

posibilitatea ca, după o pe-

rioadă îndelungată, să se 

gândească și la ei și să 

conștientizeze că propria stare 

de bine este cea care stă la 

baza stării de bine a propriilor 

copii. Întâlnirile cu alți părinți 

care au copii de vârste diferite 

și probleme diferite au permis 

crearea unui univers de 

așteptări concrete referitoare 

la ce se va întâmpla în 

perioada următoare, cum va 

evolua boala, ce probleme 

20-22 februarie 2019 
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urmează să apară în starea de 

sănătate și care sunt schim-

bările din sistemul național de 

gestionare a copiilor cu CES. 

Printre strategiile cel mai des 

utilizate de părinți pentru 

obținerea stării de bine se 

numără credința în Dumnezeu 

și concentrarea pe efectuarea 

sarcinilor din domeniul 

profesional. Deși recunoscute 

ca fiind strategii eficiente de 

gestionare a stresului pe 

termen scurt, fiecare dintre 

acestea produce în timp efecte 

negative asupra stării de bine. 

În primul caz, prin faptul că 

părinții pleacă de la premisa că 

Dumnezeu îi pune la încer-

care, sunt minimizate propriile 

eforturi în evoluția stării de 

sănătate a copilului. În timp ce 

în acest caz avem de-a face cu 

un transfer de responsabilitate 

spre Dumnezeu, în cea de-a 

doua situație, prin retragerea 

în muncă, avem de-a face cu o 

formă de negare a realității 

sociale existente. Discuțiile, 

comparațiile sociale  între 

problemele propriilor copii și 

cele ale altor familii au condus 

la o conștientizare profundă a 

propriei stări, la evaluarea 

corectă a propriei probleme și 

la redefinirea raporturilor 

dintre părinți și copii lor. 

Studiul a relevat că, de cele 

mai multe ori, părinții copiilor 

cu probleme severe se simt 

mai bine decât cei care au 

probleme cu un grad redus de 

dificultate pentru că primii 

acceptă situația, în timp ce 

ceilalți încă mai speră că 

lucrurile se vor îndrepta, iar 

acest fapt ridică nivelul 

propriu de anxietate. Cu toate 

acestea, nu de puține ori, după 

ședințele de grup, indiferent 

de starea familială, după 

momentul de introspecție și 

cel al împărtășirii proble-

melor, părinții și-au redefinit 

relația cu proprii copii în 

termenii „Nu aș schimba locul 

meu cu niciunul dintre părinții 

prezenți la acest curs”. Prin 

proiectul inițiat și coordonat 

de conf.univ.dr. Aurora Adina 

Colomeischi, USV oferă pu-

blicului larg rezultate con-

crete, fundamentate științific 

și de actualitate pentru părinții 

care au copii cu CES  și pentru 

specialiștii care lucrează cu 

aceștia: un raport de cercetare 

transnațională, un program de 

intervenție psiho-educațională 

și socială și un manual pentru 

construirea stării de bine 

pentru părinți. Mai multe in-

formații despre starea de bine 

și/sau modalități concrete de 

intervenție destinate familiilor 

care au copii cu CES pot fi 

consultate la adresa 

www.psiwell.eu sau prin con-

tactarea cercetătorilor USV la 

psiwell@usm.ro. 

 

USV oferă consultații 

gratuite pentru examenul 

de bacalaureat 

 

În vederea susținerii exame-

nului de bacalaureat și a 

examenului de admitere la 

facultate, profesori ai Uni-

versității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava oferă consultații 

gratuite la Limba și Literatura 

Română și la Matematică. 

Pentru al patrulea an conse-

cutiv, elevii din județul 

Suceava, dar și din județele 

învecinate, care doresc să-și 

îmbunătățească performanțele 

didactice, pot profita de 

această oportunitate. Consul-

tațiile sunt concepute sub 

forma unor module interactive 

și vor putea fi personalizate în 

funcție de nivelul de pregătire 

al elevilor participanți. Pentru 

înscriere, este necesară com-

pletarea cererii de înscriere, 

aflată pe site-ul www.usv.ro, 

la secţiunea „Consultaţii ba-

calaureat”, și transmiterea ei 

în perioada 21 februarie – 7 

martie. Orarul consultațiilor 

va putea fi, de asemenea, 

accesat pe site-ul USV, înainte 

de finalizarea perioadei de 

înscrieri. Alte informații la nr. 

de telefon 0230-216147, int. 

505. În urma cursurilor de 

pregătire desfășurate în pe-

rioada februarie-mai 2018, la 

care au participat aproape 350 

de elevi, peste 90% dintre 

cursanți au obținut diploma de 

bacalaureat. 

 

Participarea reprezentante-

lor USV la Seminarul 

Internațional organizat de 

Biblioteca Științifică a 

Universității Naționale „Yu-

rii Fedkovych” din Cernăuți 

 

O delegație a Bibliotecii Uni-

versității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava, coordonată de 

Prof. univ. DHC Sanda-Maria 

Ardeleanu, din care au făcut 

parte Anișoara Budui, Adriana 

Gherasim, Stela Purici și Cris-

tina Șutac, a participat la 

Seminarul internațional inti-

tulat Obiectul științific repre-

zentând comoara națională a 

Ucrainei: stare, valorificare, 

conservare, perspective. Bi-

bliotecarele sucevene au dat 

curs invitației Domnului My-

khailo Zushman, Directorul 

Bibliotecii Științifice a 

Universității Naționale „Yurii 

Fedkovych” din Cernăuți. 

Menționăm că, de-a lungul 

21 februarie - 7martie 2019 
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anilor, în baza Acordului de 

colaborare între Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava 

și Universitatea Națională 

„Yurii Fedkovych” din 

Cernăuți (UNYF), precum și a 

Protocolului de colaborare 

încheiat între Bibliotecile 

Universitare pe termen 

nelimitat, bibliotecarii celor 

două departamente au avut 

posibilitatea să efectueze 

schimburi de experiență 

profesională, întâlnindu-se la 

Suceava și la Cernăuţi, în 

cadrul unor simpozioane, 

mese rotunde, realizând 

schimburi și împrumuturi de 

publicații metodico-științifice 

din colecțiile bibliotecilor. 

Prin intermediul seminariilor 

de profil, colectivele celor 

două biblioteci urmăresc să îşi 

însușească cele mai bune 

practici în domeniul asigurării 

condițiilor optime pentru des-

fășurarea procesului de 

învățământ și activității de 

cercetare științifică. În di-

mineața zilei de 22 februarie, 

delegația suceveană s-a de-

plasat la Facultatea de Filo-

logie a UNYF, unde Doamna 

Prof. univ. DHC Sanda-Maria 

Ardeleanu a purtat discuții cu 

Doamna conf. univ. dr. Galy-

na Zagaiska, Șefa Catedrei de 

Filologie Română și Clasică, 

doamnele dr. Cristinia Pala-

dean și dr. Felicia Vrînceanu, 

membre ale catedrei, privind 

organizarea Colocviului Inter-

național de Științe ale Limba-

jului „Eugeniu Coșeriu”, ce va 

fi găzduit de universitatea 

parteneră. La Lectoratul de 

limba română al USV la 

Cernăuți a avut loc o întâlnire 

cu un grup de elevi nord-

bucovineni care se pregăteau 

pentru participare la etapa 

națională a Olimpiadei de 

limba română. Delegația din 

Suceava a donat bibliotecii 

Lectoratului cărți în limba 

română din literatura clasică, 

precum și reviste științifice 

publicate în cadrul Facultății 

de Litere și Științele 

Comunicării. La Biblioteca 

Științifică UNYF, la începutul 

seminarului, delegația suce-

veană a participat la inau-

gurarea unei frumoase și 

interesante expoziții de ima-

gini întitulată „Da, Masaryk”. 

Expoziția a fost dedicată 

evocării personalității lui 

Tomáš Garrigue Masaryk, 

eminent om politic și de stat, 

filosof și sociolog, care a 

militat pentru independența 

cehilor și slovacilor în timpul 

Primului Război Mondial și a 

devenit fondatorul și primul 

președinte al Cehoslovaciei. 

Date biografice privind primul 

Președinte al Cehoslovaciei, 

Tomáš Garrigue Masaryk, au 

fost prezentate de Pavel Pešek, 

Consulul Cehiei în Lviv 

(Ucraina). La expoziție au fost 

prezenți Domnul Edmond 

Neagoe, consul la Consulatul 

General al României la Cer-

năuți, Domnul Mykhaylo 

Pavliuk, Guvernatorul Regiu-

nii Cernăuți, prof. univ. dr. 

Oleg Anghelskyi, Rectorul 

interimar al Universității Na-

ționale „Yurii Fedkovych” din 

Cernăuți, Doamna prof. univ. 

dr. Tamara Marusyk și Dom-

nul prof. univ. dr. Petro 

Fochiuk, prorectori ai insti-

tuției cernăuțene. În cadrul 

acestui moment festiv, Doam-

na Prof. univ. DHC Sanda-

Maria Ardeleanu a rostit un 

cuvânt de salut din partea 

comunității academice suce-

vene. În continuare, în Sala de 

Lectură a Bibliotecii Știin-

țifice din Cernăuți, împreună 

cu alți colegi bibliotecari din 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_președinților_Cehoslovaciei#_blank
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cehoslovacia#_blank
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diverse instituții de învă-

țământ din oraș, delegația 

suceveană a participat la 

lucrările seminarului de 

specialitate. Cuvântul de 

deschidere a fost rostit de 

Domnul Mykhailo Zushman, 

Director al Bibliotecii Știin-

țifice a Universității Naționale 

„Yurii Fedkovych” din Cer-

năuți. Universitarul cernău-

țean a subliniat importanța 

bibliotecii în cadrul procesului 

de învățământ superior și 

activitățile pe care le des-

fășoară această instituție pen-

tru activitatea comunității 

academice. Apoi, conducerea 

bibliotecii a evidențiat și 

premiat cei mai activi uti-

lizatori ai bibliotecii științifice 

cu Diploma „Cititorul anului 

2018”. Sesiunea de comu-

nicări a debutat cu prezentarea 

lucrării Comori ale culturii 

ucrainene în colecțiile Biblio-

tecii Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, susținută 

în limbile română și ucra-

ineană de Sanda-Maria Arde-

leanu și Stela Purici. Au fost 

enumerate documente tipărite, 

reprezentând comori ale pa-

trimoniului ucrainean, păstrate 

în colecțiile bibliotecii, su-

bliniindu-se importanța lor 

pentru procesul de cercetare și 

instruire. Pe lângă alte aspec-

te, s-a arătat că utilizatorii 

bibliotecii universității suce-

vene au posibilitatea să con-

sulte lucrările unor cunoscuți 

autori ucraineni, tipărite în 

limba ucraineană sau traduse 

în limba română, precum: 

Taras Șevcenko, Olga Kobyli-

anska, Arcadie Jukovski, 

Stelian Gruia, Magdalena 

Laszlo-Kuțiuk, Ivan Rebușap-

că, Aspazia Reguș-Seserman, 

Olexandr Dobrzhanskyi ș.a. În 

finalul comunicării, s-a su-

bliniat importanța schimbului 

de publicații tipărite din di-

ferite domenii între cele două 

instituții superioare pentru 

procesul de învățare a limbilor 

română și ucraineană, a isto-

riei, economiei celor două țări 

și s-a subliniat rolul bi-

bliotecilor în acest sens. Pro-

fitând de participarea la se-

minar, delegația suceveană a 

donat câteva albume privind 

patrimoniul cultural-istoric al 

județului Suceava și o serie de 

cărți și reviste, publicate la 

Editura USV, Bibliotecii Ști-

ințifice a UNYF. Doamna 

Valentina Tsymbal, Directoa-

rea Bibliotecii Universității 

Bucovinene de Stat de Medi-

cină, a prezentat comunicarea 

Să ne amintim de profesorii 

noștri, în care a evocat autori 

cernăuțeni ai unor studii pu-

blicate în domeniul medicinii. 

O frumoasă descriere a acti-

vităților desfășurate cu utili-

zatorii Bibliotecii municipale 

„Anatoliy Dobrianskyi” a fost 

realizată de Doamna Olek-

sandra Shcherbanyuk, direc-

toarea instituției, care a sus-

ținut comunicarea Biblioteca 

orășenească „Anatoliy Do-

brianskyi”: centru cultural, 

păstrător al mediului spiritual 

al orașului Cernăuți.  Pre-

zentarea Fondului de Carte 

Rară și manuscrise a Biblio-

tecii Științifice a Universității 

Naționale „Yurii Fedkovych” 

din Cernăuți a fost făcută de 

către Doamna Oxana Sichkar-

Tsymbaliuk, Șef de secție; 

comunicarea Un manuscris 

din Evul Mediu a fost pre-

zentată de Doamna Galyna 

Cheban, bibliotecar principal 

la secția prelucrării științifice 

a documentelor și organizării 

cataloagelor a Bibliotecii 
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Științifice a UNYF; Doamna 

Oksana Babiuk, secretarul 

științific al Bibliotecii UNYF, 

a adus în atenția publicului 

subiectul La izvoarele creării 

obiectului patrimoniului na-

țional: fondul manuscriselor, 

incunabulelor, cărții rare și 

fondul „Bucovinensia” din 

cadrul Bibliotecii Științifice a 

Universității „Yurii Fedko-

vych” din Cernăuți; Doamna 

Tetiana Murashevich, șeful 

secției metodico-științifice a 

Bibliotecii Științifice UNYF, 

a prezentat lucrarea Paznicul 

cărții și lumea spirituală a 

proprietarului – Ex-libris, în 

care a vorbit despre cărțile 

vechi, cu ștampile persona-

lizate ale deținătorilor. În 

final, au fost expuse con-

cluziile seminarului și 

formulate noi propuneri de 

colaborare  între bibliotecile 

universitare din Cernăuți și 

Suceava. Colegii din cadrul 

Bibliotecii Științifice UNYF 

au fost invitați să participe la 

Colocviul Internațional Patri-

moniul canonic – suport al 

vitalității și diversității cultu-

rale, organizat de Biblioteca 

Universității „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava în luna aprilie, 

precum și la Salonul 

Internațional de carte Alma 

Mater Librorum – 2019. În 

ziua de 23 februarie 2019, la 

inițiativa Domnului Prof. 

univ. dr. Mykhailo Zushman, 

participanții la Seminar au 

audiat o expunere interesantă 

cu privire la trecutul orașului 

Cernăuți, realizată de Doamna 

Oleksandra Shcherbaniuk, și 

au beneficiat de o frumoasă 

prezentare a celor mai im-

portante obiective turistice din 

centrul fostei capitale a 

Bucovinei. În aceeași zi, 

delegaţia USV a participat la 

lansările de carte românească 

organizate la Centrul Cultural 

Român „Eudoxiu Hurmu-

zachi” din Cernăuți. Una din 

cărțile prezentate la eveniment 

a fost cartea scrisă de Prof. 

univ. dr. Mihai Iacobescu, 

Reflecţii privind România 

Mare (zămislire, evoluţie, 

prăbuşire). Despre univer-

sitarul sucevean și volumele 

publicate de acesta a vorbit 

prof. univ. dr. Ștefan Purici, 

Prorector al Universității „Ște-

fan cel Mare” din Suceava. 

Participarea delegației suce-

vene la aceste evenimente 

cultural-științifice confirmă 

deschiderea pe care o mani-

festă Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava în planul 

colaborării cu partenerii din 

spațiul din afara Uniunii 

Europene, schimbul de idei, 

prezentarea bunelor practici, 

dialogul profesionist, contri-

buind la cunoașterea culturii, 

tradițiilor instituționale și 

obiceiurilor naționale ale celor 

două țări, la promovarea 

patrimoniului tipărit din Ro-

mânia și Ucraina  .    

 

Prelegeri susținute de cadre 

didactice ale Universității 

Naționale Precarpatice „Va-

syl Stefanyk” din Ivano-

Frankivsk la USV 

 

În cadrul proiectului Colle-

gium Carpathicum, Univer-

sitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava a găzduit o serie de 

prelegeri susținute de conf. 

univ. dr. Petro Kostyuchok și 

conf. univ. dr. Andrii Za-

moroka, cadre didactice ale 

Universității Naționale Pre-

carpatice „Vasyl Stefanyk” 

din Ivano-Frankivsk, Ucraina: 

The National and State 

Identity of the Ukrainian-

Ruthenians of Carpathian 

Region (1900-1939): Theore-

tical Aspects; The Ethnic 

Culture of the Carpathian 

Highlanders: Joint Heritage 

and Anthropology of Memory 

of Hutsuls. Conservation of 

Extrazonal Steppes in Car-

pathian Region of Ukraine; 

The Climate Change and 

Invasion of New Species of the 

Longhorn Beetles in Car-

pathian Region of Ukraine.  

 

 

Legislație 

 

Decizia nr. 1/ 2019 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al 

României, părțile I-VII, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 88 din 04 februarie 2019. 

 

Ordinul nr. 121/ 2019 privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru subprogramul 5.5 

Programul de cercetare, dezvoltare și inovare pentru reactori de generația a IV-a ALFRED, 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 112 din 13 februarie 2019. 

26-27 februarie 2019 
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Ordinul nr. 3100/ 2019 privind înființarea domeniilor de doctorat în cadrul instituțiilor 

organizatoare de studii universitare de doctorat, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 118 

din 14 februarie 2019. 

 

Ordinul nr. 3129/ 2019 privind aprobarea Metodologiei de alocare și utilizare a fondului pentru 

dezvoltarea instituțională a instituțiilor de învățământ superior de stat, publicat în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 122 din 15 februarie 2019. 

 

Metodologia de alocare și utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituțională a universităților 

de stat, din 05.02.2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 122 din 15 februarie 2019. 

 

Ordinul nr. 3130/ 2019 pentru aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare destinate 

subvențiilor cămine-cantine pentru instituțiile de învățământ superior de stat din România, 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 131 din 19 februarie 2019. 

 

Ordinul nr. 3131/ 2019 pentru aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare destinate 

subvenției pentru transportul public local de suprafață al studenților, repartizate instituțiilor de 

învățământ superior de stat din România, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 131 din 19 

februarie 2019. 

 

 

 

Hotărârile Senatului USV 

 

Hotărârea nr. 20/ 21 februarie 2019 privind aprobarea ca domnul prof.  Stefano AZZALI să îşi 

desfăşoare activitatea de conducere de doctorat în cadrul IOSUD-USV (Şcoala Doctorală de 

Ştiinţe Socio-Umane). 

 

Hotărârea nr. 21/ 21 februarie 2019 cu privire la aprobarea depunerii rapoartelor de autoevaluare 

în vederea evaluării periodice de către A.R.A.C.I.S. a Școlilor Doctorale și a domeniilor de 

doctorat din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.  

  

Hotărârea nr. 22/ 21 februarie 2019 privind aprobarea desfăşurării activității de conducere de 

doctorat a doamnei conf. univ. dr. ing. Adriana DABIJA în cadrul IOSUD-USV (Şcoala 

Doctorală de Ştiinţe Aplicate și Inginerești).  

 

Hotărârea nr. 23/ 21 februarie 2019 cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea 

Națională pentru Calificări a documentației întocmite în vederea validării și înscrierii calificării 

aferente programului de studii universitare de licență Media digitală în Registrul Național al 

Calificărilor din Învățământul Superior (R.N.C.I.S.).  

 

Hotărârea nr. 24/ 21 februarie 2019 cu privire la aprobarea rapoartelor asupra concursurilor 

desfăşurate pentru ocuparea posturilor didactice vacante scoase la concurs în semestrul I al anului 

universitar 2018 – 2019. 

 

Hotărârea nr. 25/ 21 februarie 2019 cu privire la aprobarea Planului Operațional al  Universităţii 

„Ştefan cel Mare” din Suceava pentru anul 2019. 

 

Hotărârea nr. 26/ 21 februarie 2019 cu privire la aprobarea modificării organigramei sistemului 

academic al Universității „Ștefan cel Mare”.  

 

http://www.usv.ro/fisiere_utilizator/file/Acte%20oficiale/Hotatari%20Senat/2019/1/HS_20.pdf
http://www.usv.ro/fisiere_utilizator/file/Acte%20oficiale/Hotatari%20Senat/2019/1/HS_22.pdf
http://www.usv.ro/fisiere_utilizator/file/Acte%20oficiale/Hotatari%20Senat/2019/1/HS_23.pdf
http://www.usv.ro/fisiere_utilizator/file/Acte%20oficiale/Hotatari%20Senat/2019/2/Hotarare%20Senat%2024_21%20februarie%202019%20aprobare%20rapoarte%20concursuri%20ocupare%20posturi%20didactice%20vacante.pdf
http://www.usv.ro/fisiere_utilizator/file/Acte%20oficiale/Hotatari%20Senat/2019/1/HS_25.pdf
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Hotărârea nr. 27/ 21 februarie 2019 cu privire la aprobarea reviziei Procedurii privind menţinerea 

calităţii de titular sau reîncadrarea cadrelor didactice / de cercetare din USV după  împlinirea 

vârstei de 65 de ani  (PO-DAC-07).  

  

 Hotărârea nr. 28/ 21 februarie 2019 cu privire la aprobarea de principiu pentru înființarea unui 

nou program de studii universitare de licență în cadrul Facultăţii de Litere și Științe ale 

Comunicării.  

 

Hotărârea nr. 29/ 21 februarie 2019  cu privire la aprobarea depunerii raportului de autoevaluare 

în vederea evaluării periodice de către A.R.A.C.I.S.  a programului de studii universitare de 

licență Ingineria produselor alimentare din cadrul Facultăţii de Inginerie Alimentară. 

 

 Hotărârea nr. 30/ 21 februarie 2019 cu privire la aprobarea depunerii raportului de autoevaluare 

în vederea evaluării periodice de către A.R.A.C.I.S.  a programului de studii universitare de 

masterat Ingineria și managementul calității, sănătății și securității în muncă din cadrul Facultăţii 

de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management. 

 

Hotărârea nr. 31/ 21 februarie 2019  cu privire la aprobarea revizuirii Cartei Universității „Ştefan 

cel Mare” din Suceava. 

 

 

 

Hotărârile Consiliului de Administrație 

 

Hotărârea nr. 4/ 5 februarie 2019 cu privire la actualizarea documentației nr 518/2017 pentru 

Reabilitarea clădirii și refuncționalizarea podului căminului studențesc nr.1 al Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava. 

 

Hotărârea nr. 5/ 5 februarie 2019 cu privire la suplimentarea fondului de burse al Facultății de 

Drept și Științe Administrative aferent semestrului I al anului universitar 2018-2019. 

 

Hotărârea nr. 6/ 5 februarie 2019 aprobarea Calendarului privind evaluarea performanței 

personalului didactic. 

 

Hotărârea nr. 7/ 19 februarie 2019 cu privire la aprobarea Procedurii de organizare şi derulare a 

mobilităţilor studenţilor „incoming”, în cadrul programului Erasmus+, mobilități cu țări partenere 

și a Procedurii privind organizarea şi derularea mobilităţilor de personal „incoming”, în cadrul 

programului Erasmus+, mobilități cu țări partenere.  

 

Hotărârea nr. 8/ 26 februarie 2019 cu privire la repartiția pe facultăți a mobilităților disponibile, 

în cadrul programului Erasmus+, în anul universitar 2019-2020. 

 

Hotărârea nr. 9/ 26 februarie 2019 cu privire la aprobarea listei studenților selectați pentru a 

participa la mobilități de studiu în cadrul programului Erasmus+, Mobilități cu țări partenere. 

 

 

 

http://www.usv.ro/fisiere_utilizator/file/Acte%20oficiale/Hotatari%20Senat/2019/1/HS_28.pdf
http://www.usv.ro/fisiere_utilizator/file/Acte%20oficiale/Hotatari%20Senat/2019/1/HS_30.pdf
http://www.usv.ro/fisiere_utilizator/file/Acte%20oficiale/Hotarari%20CA/2019/HCA%204_2019.pdf
http://www.usv.ro/fisiere_utilizator/file/Acte%20oficiale/Hotarari%20CA/2019/HCA%205_2019.pdf
http://www.usv.ro/fisiere_utilizator/file/Acte%20oficiale/Hotarari%20CA/2019/HCA%206.pdf
http://www.usv.ro/fisiere_utilizator/file/Acte%20oficiale/Hotarari%20CA/2019/HCA%207.pdf
http://www.usv.ro/fisiere_utilizator/file/Acte%20oficiale/Hotarari%20CA/2019/HCA%208.pdf
http://www.usv.ro/fisiere_utilizator/file/Acte%20oficiale/Hotarari%20CA/2019/HCA%209.pdf
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