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Festivalul studenţilor fran-

cofoni din Europa centrală 

şi orientală 

 

Valentina Halip, studentă în 

anul al II-lea la Facultatea de 

Litere şi Ştiinţe ale Comu-

nicării, a reprezentat în acest 

an Universitatea „Ştefan cel 

Mare” din Suceava la Festiva-

lul studenţilor francofoni din 

Europa centrală şi orientală. 

Organizat de către Agenţia 

Universitară a Francofoniei, la 

Plovdiv – capitala culturală a 

Bulgariei –, acest festival a 

reunit în jur de 100 de stu-

denţi, pasionaţi de limba fran-

ceză, reprezentanţi ai unor 

universităţi din mai multe ţări 

europene, dar şi din Asia şi 

Africa, respectiv Armenia, 

Azerbaidjan, Bulgaria, Mace-

donia, Republica Moldova, 

România, Rusia, Serbia, Tur-

cia, Tunisia, Ucraina şi Unga-

ria. Tinerilor li s-au propus 

diverse ateliere. La întoarce-

rea în ţară, Valentina Halip a 

făcut un rezumat al acestei 

experienţe: „Îmi place foarte 

mult să călătoresc. Am avut 

norocul să mi se asigure trans-

portul cu avionul de la Su-

ceava la București (cu escală), 

apoi de la București la Sofia. 

De acolo, am fost transportați 

la Plovdiv cu un autocar. M-

am simțit foarte matură și 

responsabilă după ce am ajuns 

cu brio la destinație. Am fost 

cazați în căminul Universității 

de Medicină, la vreo 25 de 

minute de facultatea unde, în 

fiecare zi, se țineau atelierele. 

Dintre atelierele de painting, 

gaming, canto, teatru și dans, 

eu l-am ales pe cel din urmă. 

Coregraful nostru, un francez 

foarte prietenos, Clément 

Bautot, ne-a ajutat să legăm 

relaţii strânse în grupul nostru 

de dansatori amatori, determi-

nându-ne şi să experimentăm 

pentru prima oară dansul tra-

dițional bulgăresc specific 

zonei. Atelierele țineau toată 

ziua, cu o pauză de masă de 

două ore. Pe seară, cina era 

servită la cantina căminului şi, 

ulterior, la 19:30, ne întâlneam 

într-o sală amenajată cu video-

proiector pentru ca fiecare 

echipă să spună câteva cuvinte 

despre țara ei. Alături de 

colegii mei români, am încins 

și o horă și am invitat toți 

spectatorii să danseze cu noi. 

Fiecare atelier a pregătit câte 

un moment artistic pentru a-l 

prezenta la gală. A existat un 

juriu, care avea rolul de a 

evalua fiecare participant și de 

a alege câte trei câștigători 

pentru fiecare atelier. Premiul 

I însemna un bilet de avion 

dus-întors într-o țară franco-

fonă, premiul II – pe care l-am 

câștigat la atelierul meu, da-

torită pasiunii pentru dans – a 

constat într-o tabletă, iar pre-

miul III era un ceas inteligent. 

Fiecare student a primit di-

plomă de participare şi a 

obţinut, de fapt, cel mai de preț 

premiu: un bagaj de cunoștințe 

impregnat de cultură orientală, 

africană, dar și europeană, de 

noi termeni francezi, de prie-

teni surprinzători, de o gastro-

nomie diferită de cea cunos-

cută și de perspective ori-

ginale de a gândi. Intenția mea 

este să-i încurajez pe cât mai 

mulți studenți să profite de 

această perioadă a vieții lor, în 

care pot să viziteze locuri noi 

şi să lege prietenii frumoase 

dacă profită de bursele care le 

sunt puse la dispoziție şi 

pentru obţinerea cărora e ne-

voie numai de voința de a se 

înscrie. Îndrăzniți!” 

 

Evenimente științifice la Fa-

cultatea de Inginerie Meca-

nică, Mecatronică și Ma-

nagement (FIM) din USV 

 

Cele trei evenimente științifice 

care s-au defășurat la FIM 

prima zi a lunii iulie au fost: 

Simpozionul științific studen-

țesc „Inginerie – Practică – 

Industrie”, ediția 2019, Work-

shop-ul „Armonizarea învăţă-

mântului superior mecanic cu 

cerinţele angajatorilor” și  Se-

siunea de comunicări ştiin-

ţifice ale studenţilor în ingi-

nerie mecanică, mecatronică 

şi management „CER-STUD”, 

ediţia 2019. Scopul acestor 

evenimente a fost acela de a 

încuraja cercetarea ştiinţifică 

studenţească şi de a susţine 

schimbul de bune practici cu 

mediul economic, prin cu-

noașterea de către potențialii 

angajatori a capacității studen-

ţilor - viitori ingineri, de a dez-

volta proiecte cu aplicabilitate 

practică sau cercetări relevan-

te în domeniul ingineriei 

mecanice sau în domenii co-

nexe, dezvoltarea colaborări-

lor dintre FIM și mediul eco-

nomic, întărirea componentei 

de inovare a cercetărilor 

teoretice desfăşurate în mediul 

academic local, dar și creş-

terea angajabilităţii absol-

venţilor FIM și dezvoltarea 

capacităţii studenţilor de a 

expune public, în prezenţa 

Evenimente  

30 iunie – 6 iulie 2019 

 

 

1 iulie 2019 
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potenţialilor angajatori, rezul-

tatele studiilor şi cercetărilor 

proprii. La aceste evenimente 

au participat cadre didactice 

din învăţământul universitar, 

reprezentanţi ai mediului eco-

nomic şi studenţi de la toate 

programele de studii organi-

zate de FIM. Dintre firmele cu 

activități în domeniul ingine-

riei mecanice sau domenii 

conexe ai căror reprezentanți 

au participat la evenimente, 

amintim: Delphi Technologies 

Iași, S.C. Sidem S.R.L. Su-

ceava, Symmetrica Tech Su-

ceava, Electroalfa Botoşani, 

S.C. Olint com S.R.L. Ră-

dăuţi, Trutzi Suceava şi SC 

Urb Rulmenti Suceava S.A.. 

Jurizarea Simpozionului 

științific studențesc „Inginerie 

– Practică – Industrie”, ediția 

2019, a fost realizată exclusiv 

de specialişti din mediul eco-

nomic, acordându-se următoa-

rele premii: locul I - „Pro-

iectarea tehnologiei de fabri-

cație a unui reper din do-

meniul aeronautic pentru în-

treprinderea S.C. Aerostar 

Bacău S.A. (reper 03)”, autor 

Policiuc Ionuţ, de la progra-

mul de studii Tehnologia 

construcţiilor de maşini, FIM-

USV; locul II - „Stand func-

țional pentru studiul cutiilor 

de viteză automate”, autor 

Lateș Sergiu-Alexandru, pro-

gramul de studii Tehnologia 

construcţiilor de maşini FIM-

USV; locul III - „Celulă 

automatizată pentru poziționa-

rea și sortarea pieselor cu 

manipulator electropneumatic 

și bandă transportoare”, autori 

Cosovan Sorin Beniamin şi 

Ungurean Petru, programul de 

studii Mecatronică FIM-USV; 

2 Menţiuni  „Proiectarea unui 

echipament pentru ascuțirea 

cuțitelor mașinilor de rinde-

luit”, autor Muntean Eusebiu, 

de la programul de studii 

Tehnologia construcţiilor de 

maşini FIM-USV, și „Stand 

pentru verificarea flacoanelor 

PET”, Gurău Bogdan, de la 

programul de studii Inginerie 

economică în domeniul meca-

nic, FIM-USV. 

 

Cei mai buni elevi la astro-

nomie şi astrofizică, în 

pregătire la USV      

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava a coordonat 

pregătirea loturilor de juniori 

și seniori care vor reprezenta 

România la Olimpiadele 

Internaționale de Astronomie, 

de la Piatra Neamț, în perioada 

18 – 27 octombrie 2019, și 

Astronomie și Astrofizică, de 

la Balaton, Ungaria, în 

perioada 2 – 10 august 2019. 

Loturile României sunt for-

mate din șase elevi, la juniori, 

respectiv 10 elevi, la seniori. 

Pentru pregătirea loturilor, au 

fost invitați profesori din țară 

și din Suceava. Pregătirea a 

fost făcută în colaborare cu 

Inspectoratul Școlar Județean 

Suceava și Societatea Științi-

fică Cygnus. Cazarea și masa, 

atât pentru elevi, cât și pentru 

cadrele didactice, au fost 

asigurate de Colegiul de 

Informatică „Spiru Haret” din 

Suceava. Programul de 

pregătire a elevilor a constat 

în activități de predare, 

rezolvare de probleme, în 

Amfiteatrul „Dimitrie Leo-

nida” din corpul D al USV, 

lecții de planetariu, desfă-

șurate la Observatorul As-

tronomic și Planetariul USV, 

și observații astronomice de 

noapte, pe platoul de la 

Mănăstirea Dragomirna.   

 

Conferința Discurs critic și 

variație lingvistică  

 

Ediția a noua a conferinței 

Discurs critic și variație ling-

vistică s-a desfășurat în baza 

acordului interinstituțional cu 

Universitatea din Pisa, 

Republica Moldova și Ucraina 

(masterate și doctorate în co-

tutelă) și în colaborare cu 

Asociația pentru studii filo-

logice Akademos. Intitulată 

Restituiri. Analiza și 

interpretarea textelor „uita-

te“, conferința a atras, prin 

cele cinci axe tematice 

propuse (Texte literare inedi-

te, Studii și articole „obli-

terate”: opinii nevalorificate, 

Limba documentelor din 

5-15 iulie 2019 

 

 

11-12 iulie 2019 
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arhive: tipuri de texte 

arhivistice, Proiecte de anto-

logii și Varia), 60 de par-

ticipanți din mai multe centre 

universitare, din țară și din 

străinătate (Iași, Galați, Bu-

curești, Craiova, Chișinău, 

Cluj-Napoca, Bălți, Zürich, 

Zaragoza). Comunicările ma-

gistrale în plen, de înalt nivel 

academic, au fost susținute de 

prof. dr. Elena-Brândușa 

Steiciuc (USV) - L’auteur 

francophone Amin Maalouf et 

la restitution transculturelle / 

transtextuelle des écrits 

anciens, prof. dr. Luminita 

Hoarță Cărăușu (UAIC, Iași) - 

Arsenie Boca. Cărarea împă-

răției și Cuvinte vii. Structuri 

analitice la nivel de flexiune și 

la nivel sintactic, prof. dr. 

Ștefan Oltean (UBB, Cluj-

Napoca) - Multiple facets of 

proper names. A syntactic and 

semantic view și de dr. Emilia 

David de la Universitatea din 

Pisa, Italia, The Romanian 

Avant-garde: Its Belated and 

Flawed Reception. La această 

ediție a revenit și conf. dr. 

Daiana Cuibus, director ge-

neral al Institutului limbii 

române, instituție cu care uni-

versitatea noastră derulează 

mai multe proiecte comune. În 

prima zi a conferinței, un mo-

ment important l-a constituit 

lansarea volumului Studii 

lingvistice aplicate de prag-

matică, retorică și sintaxă a 

limbii române vorbite actuale, 

coordonat de Luminita Hoarță 

Cărăușu și apărut recent la 

Editura Universității „Alexan-

dru Ioan Cuza” din Iași. Lu-

crarea a fost prezentată de 

prof. dr. Rodica Nagy (FLSC, 

USV) și de lector dr. Alice 

Roșu, de la Facultatea de 

Inginerie Alimentară din 

USV. Prin audierea comuni-

cărilor în plen și prin par-

ticiparea la prezentările din 

secțiunile conferinței, docto-

ranzii au avut șansa de a 

recepta noi sugestii de con-

ceptualizare ori de aplicare a 

direcțiilor teoretice la propriile 

investigații. În egală măsură, 

conferința a permis dezbaterea 

și confruntarea de idei, într-un 

cadru academic deschis spre 

recunoașterea efortului depus 

de tinerii cercetători. Suntem 

onorați că, de la o ediție la alta, 

conferința DCVL atrage un 

număr tot mai mare de 

participanți din țară și din 

străinătate, ceea ce probează 

creșterea prestigiului acestui 

eveniment de la universitatea 

suceveană. Conferința DCVL, 

sprijinită și anul acesta de 

Ministerului Educației Națio-

nale, a fost coordonată de 

universitarii Mircea A. Dia-

conu și Rodica Nagy.  

 

Școală de vară în domeniul 

proprietății intelectuale  

 

International Summer Law 

School (ISLS), ediția a XII-a, 

cu tema „Proprietatea inte-

lectuală în România și Uniu-

nea Europeană”, a fost orga-

nizată de Universitatea „Ște-

fan cel Mare” din Suceava, 

Universitatea de Medicină, 

Farmacie, Științe și Tehnolo-

gie „George Emil Palade” din 

Târgu Mureș, și Societatea 

Română de Cercetare pentru 

Afaceri Publice și Private din 

Tîrgu Mureș. Această ediție a 

Școlii de vară s-a bucurat de 

sprijinul partenerilor Univer-

sitatea Româno - Americană, 

Editura Universul Juridic, 

Editura CH Beck, Editura 

Universitară, Asociația Româ-

nă de Drept și Afaceri 

Europene, Centrul de Studii 

Regionale și Pluraliste „Tran-

silvania”, Școala Populară de 

Arte și Asociația Transilvană 

pentru Cultură. Workshop-

urile incluse în programul 

ISLS 2019 au vizat dezbateri 

referitoare la protejarea și 

promovarea proprietății in-

dustriale, a dreptului de autor 

și a drepturilor conexe, 

principalele noutăți legislative 

în materie (cum ar fi modifi-

carea Legii nr. 8/1996 prin 

Legea nr. 15/2019 și recenta 

adoptare a Directivei UE 

privind dreptul de autor și 

drepturile conexe pe piața 

unică digitală și de modificare 

a Directivelor 96/9/CE și 

2001/29/CE), precum și alte 

teme de actualitate din do-

meniul proprietății intelec-

tuale. La această ediție au 

14-21 iulie 2019 
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participat teoreticieni și prac-

ticieni ai dreptului (cer-

cetători, avocați, practicieni în 

insolvență), studenți, maste-

ranzi și doctoranzi de la uni-

versități din țară (Univer-

sitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, UMFST Tîrgu Mu-

reș, Universitatea Româno - 

Americană din București, 

Academia de Poliție „Alexan-

dru Ioan Cuza” din București, 

Universitatea „Al. I. Cuza” 

din Iași, Universitatea „1 

Decembrie 1918” din Alba 

Iulia, Universitatea Creștină 

„Dimitrie Cantemir” din 

București, Universitatea Titu 

Maiorescu din București, Uni-

versitatea „Transilvania” din 

Brașov, Universitatea „Nico-

lae Titulescu” din București), 

și din străinătate (Univer-

sitatea din Cernăuți, Ucraina; 

Universitatea Adam Mickie-

wicz din Poznań, Polonia; 

Università degli Studi di 

Verona, Italia; International 

Black Sea University din 

Tbilisi, Georgia), precum și 

profesioniști din domeniul 

proprietății intelectuale. Pre-

ședinții ISLS au fost spe-

cialiști de anvergură: prof. 

univ. dr. Mircea Duțu, direc-

torul Institutului de Cercetări 

Juridice „Acad. Andrei Ră-

dulescu” din cadrul Acade-

miei Române, și prof. univ. dr. 

Viorel Roș, de la Universitatea 

„Nicolae Titulescu”, Bucu-

reşti. Prin organizarea Școlii 

de Vară și a conferinței aso-

ciate, tânăra Facultate de 

Drept și Științe Administrative 

a Universității „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava și-a de-

monstrat încă o dată valoarea, 

dar și prestigiul acumulat în 

rândul cadrelor didactice și al 

cercetătorilor din domeniul 

Dreptului, precum și al stu-

denților, nu doar în țară, ci și 

în străinătate – promovând 

învățământul juridic sucevean, 

atât la nivel național, cât și 

internațional. 

 

Școala de vară ,,Les trois 

enjeux du développement 

durable: énergie, environ-

nement et société” 

 

 

În cadrul Universității Poli-

tehnica din București a avut 

loc Şcoala de vară pentru stu-

denți cu tema ,,Les trois en-

jeux du développement du-

rable: énergie, environnement 

et société” („Cele trei mize ale 

dezvoltării durabile: energie, 

mediu înconjurător şi socie-

tate”). Manifestarea a fost 

organizată prin colaborarea 

dintre Universitatea Politeh-

nica și Agenţia Universitară a 

Francofoniei (Agence Univer-

sitaire de la Francophonie). 

Au participat 60 de studenți 

din 5 țări: România, Moldova, 

Ucraina, Bulgaria şi Turcia. 

Universitatea „Ştefan cel Ma-

re” din Suceava a beneficiat de 

privilegiul de a trimite la acest 

eveniment şase studenţi din 

anii al II-lea şi al III-lea ai 

Facultăţii de Litere şi Ştiinţe 

ale Comunicării: Daniela Bar-

gan, Andrei Kapsamun, Nelly 

Machidon, Maria Tătaru, 

Tatiana Obreja şi Anastasia 

Rotari. La întoarcerea în Su-

ceava, studenţii au rezumat 

experienţa pe care au trăit-o: 

„Deşi călătoria noastră a 

început cu nopţi nedormite, 

trenuri pierdute şi mers epui-

zant prin ploaie, săptămâna de 

la Bucureşti s-a dovedit plină 

de emoţii plăcute, de infor-

maţii utile, de oameni creativi 

şi, mai ales, de o puternică 

dorinţă de a schimba lumea. 

Programul Şcolii de vară ni s-

a părut foarte variat și 

interesant, poate şi pentru că a 

fost oarecum atipic pentru 

nişte studenţi de la Litere. Am 

vizitat diferite facultăți tehnice 

– Facultatea de Inginerie 

Mecanică și Mecatronică, 

Facultatea de Ingineria Siste-

melor Biotehnice, Facultatea 

de Energetică, Facultatea de 

Inginerie Electrică, Facultatea 

de Transporturi, Facultatea de 

Știința și Ingineria Materia-

lelor – şi am întâlnit profesori 

cu care am discutat, pe 

parcursul atelierelor, proble-

me de mediu, dar mai ales 

despre cum progresul tehno-

logic poate ajuta la găsirea 

unor soluții în vederea gestio-

nării energiei electrice și a 

energiilor regenerabile. Cu al-

te cuvinte, au fost abordate 

subiecte precum dezvoltarea 

durabilă, sustenabilitatea, re-

laţia dintre natură şi om, 

responsabilitatea civică. A 

fost inedit, complicat, dar și 

palpitant pentru noi să vorbim 

despre probleme sociale din 

diferite țări și să găsim soluții 

la nivel global. Această Școală 

de vară a fost o adevărată 

provocare și un imbold în evo-

luția noastră ca personalități și 

ca oameni responsabili pentru 

influența acțiunilor noastre 

asupra mediului înconjurător. 

Am vizitat Castelul Peleș de la 

Sinaia, dar şi un „obiectiv” 

mai puţin obişnuit: Rafinăria 

Petrobrazi OMV Petrom. Ate-

lierele, excursia, dar şi 

plimbările prin capitala Ro-

mâniei – mai ales cea de la 

Muzeul Satului „Dimitrie 

Gusti” – ne-au schimbat pers-

pectiva asupra relaţiilor dintre 

om şi tehnologie, dar şi asupra 

14-21 iulie 2019 
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utilităţii aprofundării limbilor 

străine la nivel universitar. 

Ne-am dat seama că a fi stu-

dent la Litere nu exclude 

curiozitatea, deschiderea faţă 

de ştiinţele exacte, ba mai 

mult, că domeniul tehnic ne-ar 

putea oferi nişte oportunităţi la 

terminarea studiilor. Mulţi 

dintre studenţii participanţi au 

spus, la sfârşitul celor câteva 

zile petrecute la Bucureşti, că 

e una dintre rarele ocazii când 

îţi pare rău că se termină 

şcoala. Asta pentru că am legat 

prietenii, am făcut schimb de 

opinii, ne-am îmbunătățit ca-

pacitățile de comunicare în 

limbi străine (dat fiind că s-au 

folosit, în această perioadă, şi 

alte limbi în afară de „oficia-

lele” franceză şi egleză), am 

învățat lucruri noi și am înțeles 

că de noi, de tineri, depinde 

viitorul, că putem să-l modi-

ficăm prin gesturi care, pe 

parcursul acestei şcoli de vară, 

ni s-a părut mai evidente ca 

oricând. Deşi ne-au cucerit 

roboţii creaţi de studenţii bu-

cureşteni, ne-a făcut şi mai 

mare plăcere să ne lăsăm cuce-

riţi de oamenii cu care am in-

teracţionat, frumoși, capabili 

și care nu sunt indiferenți față 

de problemele umanității. 

Această Şcoală de vară ne-a 

oferit prilejul să ne lărgim 

orizonturile de cunoaștere, să 

ne depășim limitele şi să avem 

mai multă încredere în noi şi în 

ceilalţi. Am câştigat o expe-

rienţă pe care nu o poţi 

acumula în fiecare zi, ne 

bucurăm că am participat și că 

am cunoscut atâția oameni de 

la care ai ce învăţa. Le mul-

ţumim organizatorilor, nu 

numai pentru ospitalitate, ci şi 

pentru felul atractiv în care au 

abordat teme actuale, esenţiale 

pentru viitorul umanităţii.” 

 

Școala de vară în limba 

engleză English as A Jar of 

Knowledge 

 

Şcoala de vară „EJK 4” s-a 

desfăşurat în Corpul A al 

campusului universitar din 

municipiul Suceava, sub egida 

Universităţii „Ştefan cel Ma-

re” şi a Inspectoratului Şcolar 

Judeţean Suceava. Elevii au 

fost încadrați în 2 grupe de 

vârstă (mai precis, clasele a V-

a și a VI-a, respectiv a VII-a și 

a VIII-a), beneficiind de 

activități și conținuturi de 

învățare individualizate. 

Aceștia s-au aflat sub îndru-

marea studenților voluntari și 

a unui număr de 15 formatori, 

cadre didactice din învăță-

mântul preuniversitar și uni-

versitar sucevean. Ca și în 

cazul edițiilor anterioare, 

organizatorii școlii de vară 

EJK 4 au fost Facultatea de 

Litere și Științe ale Comu-

nicării din USV, în colaborare 

cu Asociația pentru Studii 

Anglofone „Silvia Manoliu” și 

Școala Gimnazială „Dimitrie 

Păcurariu”, Șcheia. Adoles-

centul Sebastian (Sebi) Remus 

Crăciun, în vârstă de 17 ani, 

elev al Colegiului Naţional 

„Dragoş Vodă” din Câmpu-

lung Moldovenesc, cu un 

palmares de şase volume de 

poezii publicate, a fost invitat 

recent la Şcoala de vară 

„English as A Jar of Know-

ledge”, ediţia a IV-a. Publicul 

ţintă a fost format din elevi cu 

vârste cuprinse între 11 şi 15 

ani, care au fost încurajaţi să 

comunice în limba engleză 

zilnic, între orele 9:00-13:00. 

Nu au lipsit nici activităţile 

recreative. Una dintre aceste 

activităţi a fost şi cea intitulată 

,,United = NO discrimination, 

NO social exclusion”, la care 

invitat special a fost Sebi 

Crăciun, diagnosticat cu tetra-

pareză spastică, un adolescent 

talentat, modest, generos, care 

cu banii adunaţi din vânzarea 

cărţilor de poezii publicate îşi 

acoperă o parte din cheltuielile 

cu intervenţiile chirurgicale şi 

terapiile necesare. Acţiunea a 

avut un mare impact emo-

ţional pentru elevii prezenţi la 

Şcoala de vară „EJK 4”. Sebi 

a fost însoţit de mama sa, 

Anca Crăciun, fondatoarea 

Asociaţiei „Freamăt de 

Speranţă” din Câmpulung 

Moldovenesc, asociaţie care 

se ocupă de 30 de copii cu 

nevoi speciale, oferindu-le 

recuperare, consiliere şi suport 

financiar pentru medicaţii, 

ortezare şi intervenţii chirur-

gicale. Participanţii la şcoala 

de vară au asistat şi la un 

frumos recital de poezie şi 

muzică, oferit de Sebi Crăciun 

(versuri) şi Armin Ivan (mu-

zică). Poetul Sebi Crăciun a 

oferit cu generozitate auto-

grafe tuturor persoanelor care 

au dorit să-i achiziţioneze din 

cărţi şi a răspuns întrebărilor 

adresate din public. Ca şi în 

cazul ediţiilor anterioare, 

organizatorii Şcolii de vară 

„EJK 4” sau fost Facultatea de 

Litere şi Ştiinţe ale Comuni-

cării din USV, în colaborare 

cu Asociaţia pentru Studii 

Anglofone „Silvia Manoliu” şi 

Şcoala Gimnazială „Dimitrie 

Păcurariu” Şcheia. Amintim 

câteva persoane care s-au 

implicat în mod deosebit în 

organizarea acţiunii care l-a 

avut în prim-plan pe adoles-

centul din Câmpulung Mol-

dovenesc Sebi Crăciun, un 

model de ambiţie şi curaj: 

prof. Irina Biciuşcă, Şcoala 

15 -19 iulie 2019 
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Gimnazială „Dimitrie Păcu-

rariu” Şcheia, prof. Loredana 

Marilena Irimiciuc, Colegiul 

Tehnologic „Al. I. Cuza” 

Suceava, conf. univ. dr. Ono-

riu Colăcel, Asociaţia pentru 

Studii Anglofone „Silvia Ma-

noliu” Suceava. 

Studenții în fața provo-

cărilor secolului XXI 

 

În contextul multiculturalis-

mului, al cercetării și al 

promovării actului cultural-

științific, Universitatea ,,Ște-

fan cel Mare’’ din Suceava a 

găzduit, în perioada 4-6 aprilie 

2019, cel de-al  VII-lea Coloc-

viu Internațional organizat de 

Biblioteca Universității ,,Ște-

fan cel Mare’’ din Suceava, în 

colaborare cu CODFREUR-

COR (Colegiul Doctoral Fran-

cofon Regional în Domeniul 

Știiintelor Umaniste) și Aso-

ciația Bibliotecarilor din 

Romania - Filiala Suceava. 

Manifestarea s-a intitulat Pa-

trimoniul canonic - suport al 

vitalității și diversității cultu-

rale, și a fost coordonată de 

prof. univ. DHC Sanda-Maria 

Ardeleanu, bucurându-se de 

un ecou puternic în rândul 

celor care și-au propus pro-

movarea schimbului de bune 

practici și deschiderea unor 

dialoguri în plan cultural și 

științific. Participanții de la 

Universitatea de Stat Ilia din 

Tbilisi și Universitatea de Stat 

Akaki, Tsérétéli au lansat, 

încă de atunci, invitația pentru 

o nouă colaborare științifică. 

Astfel, a avut loc, în Georgia, 

la Tbilisi, Colocviul Științific 

Internațional „Les etudiants 

face aux defis du 21e 

siecle”/„Studenții în fața pro-

vocărilor secolului XXI”, or-

ganizat de Universitatea de 

Stat Ilia din Tbilisi, Facultatea 

de Științe și Arte - Centrul de 

Cercetare și Intercom-

prehensiune în Limbile Roma-

nice. Dialog Intertextual 

(Centre de Recherche et 

Intercomprehension Romane. 

Dialogue Intertextuel). Din 

Romania, au dat curs invitației 

lect. univ. dr. Vasile Budui și 

bibl. Anișoara Budui, de la 

universitatea suceveană, și 

prof. colaborator Magdalena-

Simona Trușcan. Programul 

colocviului a debutat în data 

de 17 iulie 2019, cu o 

expoziție de lucrări (pictură, 

desen tehnic și infografică) ale 

studenților georgieni. În dimi-

neața zilei de 18 iulie a avut 

loc deschiderea oficială, 

prezidată de prof. univ. dr. 

Mzago Dokhtourichvili, res-

ponsabil știntific al Coloc-

viului. Deschiderea a fost ono-

rată de prezența profesorilor: 

d-na Nino Doborjginidze - 

Vice-Rector al Universității de 

Stat Ilia din Tbilisi, d-na Maka 

Lashkhia - președintele Comi-

siei de Calitate din cadrul 

Facultății de Știinte și Arte 

(Univesitatea Ilia, Tbilisi), 

Eleonore Garnier – atașat în 

domeniul cooperării științifice 

al Universității franceze-geor-

giene (IFG), Miranda Lomi-

dze de la Universitatea de Stat 

Akaki, Tsérétéli (Georgia), 

director al Colegiului Re-

gional Doctoral Francofon din 

Europa Centrală și de Est, în 

domeniul științelor umane 

(CODFREURCOR). La cere-

monia de deschidere a fost 

invitat și ambasadorul Româ-

niei în Georgia, domnul Radu-

Liviu Horumbă, care, în inter-

venția sa, și-a exprimat apre-

cierea față de preocupările de 

cercetare, schimbul de expe-

riență și a felicitat gazdele 

pentru tematica aleasă. Ulte-

rior, Excelența Sa a purtat o 

discuție amicală cu delegația 

română prezentă la eveniment, 

împărtășind din experiența 

Domniei sale în aceasta țară. 

Deschiderea a fost urmată de 

sesiuni plenare. Doamnele 

bibliotecarAnișoara Budui și  

profesor Magdalena-Simona 

Trușcan au fost desemnate să 

prezideze câte o sesiune din 

programul activităților, în 

cadrul cărora au susținut 

lucrările „Metode de valo-

rificare a presei vechi din 

colecția Bibliotecii „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, respectiv 

„Predarea limbii engleze prin 

intermediul literaturii la nivel 

liceal, utilizând competențele 

lingvistice de bază – o 

abordare metodologică”, 

incluse în programul Coloc-

viului. În deschiderea sesiu-

nilor, cu prilejul susținerii 

comunicării „Resurse digitale 

și practici adaptate educației 

interdisciplinare a studen-

ților”,  lect. univ. dr. Vasile 

Budui, a prezentat și opor-

tunitățile de studiu ale uni-

versității sucevene. Ziua s-a 

încheiat cu vizitarea capitalei 

Georgiene – Tbilisi. În data de 

19 iulie, comitetul de orga-

nizare a prevăzut o excursie în 

regiunea Kakhetia (importantă 

regiune viticolă a Georgiei), 

prilej de a cunoște câteva 

repere din istoria și tradițiile 

poporului georgian (bisericile 

medievale, Palatul Tsinandali 

- primul palat european din 

Georgia etc.). Ziua de 20 iulie 

a fost dedicată continuării 

susținerii lucrarilor. Colocviul 

s-a încheiat cu un moment cul-

tural-artistic, unde cântece și 

dansuri tradiționale bucovine-

ne au încântat audiența. La 

sfârșit, într-un cadru festiv, au 

17-21 iulie 2019 
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fost înmânate diplomele de 

participare și au fost dăruite 

gazdelor mici obiecte de 

artizanat, simbol al prieteniei 

și durabilității culturale.

Premiul al III-lea la 

colocviul naţional studenţesc 

„Mihai Eminescu 

 

Este o tradiție ca în fiecare an, 

studenţii de la Facultatea de 

Litere şi Știinţe ale Co-

municării din cadrul Uni-

versităţii „Ștefan cel Mare” 

din Suceava să se remarce la 

cea mai prestigioasă mani-

festare ştiinţifică studenţească 

cu profil filologic din 

România, Colocviul Naţional 

Studenţesc „Mihai Emines-

cu”, ajuns la cea de-a XLV-a 

ediție, desfăşurat la Iaşi, în 

perioada 23-24 mai 2019. La 

secțiunea de traduceri din 

acest an, premiul al III-lea a 

fost obținut de masteranda 

Elena Șestac și studentele 

Mădălina Opincă și Cosmina-

Georgiana Calancea, din anul 

al II-lea, de la specializarea 

Limba și literatura franceză - 

Limba și literatura spaniolă, 

pentru traducerea în limba 

spaniolă a poemului emines-

cian Luna iese dintre codri (La 

luna entre la arboleda). 

Studentele au fost coordonate 

de asist. univ. dr. Alina-

Viorela Prelipcean. Anual, la 

acest colocviu participă 

studenți de la numeroase 

facultăți de litere din România 

şi Republica Moldova.

 

„Creșterea calității progra-

melor de studii universitare 

prin formarea resursei uma-

ne și promovarea culturii 

antreprenoriale în rândul 

studenților” – PROFORM 

Contract POCU/379/6/21/ 

Cod SMIS 2014+: 124981 

 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava, în calitate de 

Beneficiar, în parteneriat cu 

SIVECO Romania S.A. Bu-

curești, Universitatea de Me-

dicină și Farmacie „Gr. T. 

Popa” din Iași, Universitatea 

din Craiova, Universitatea 

„Danubius” din Galați, Uni-

versitatea „Vasile Alecsandri” 

din Bacău, a găzduit confe-

rința de lansare a proiectului 

cofinanţat de Fondul Social 

European, în cadrul Progra-

mului Operațional Capital 

Uman, Axa prioritară nr. 6 - 

Educație și competențe, Apel 

POCU/ 379/ 6/21/ Bursa 

student antreprenor - măsură 

activă pentru creșterea 

participării studenților din 

categorii vulnerabile la 

programe de studii de licență, 

Cod apel  POCU/ 379/ 6/ 21/ 

Operațiune Compozită OS. 

6.7, 6.9, 6.10. Obiectivul 

general al proiectului îl 

reprezintă combaterea aban-

donului universitar și creșterea 

atractivității învățământului 

terțiar în cadrul a 5 universități 

partenere din regiunile de 

dezvoltare Nord-Est, Sud-Est 

și Sud-Vest Oltenia prin 

intermediul unui pachet 

complex de acțiuni unitare și 

corelate care vizează per-

fecționarea profesională a 

personalului didactic în scopul 

furnizării programelor de stu-

dii prin metode moderne de 

predare-învățare, dar și în sco-

pul participării la dezvoltarea 

unor oferte educaționale cu 

grad ridicat de inovare și cu o 

importantă componentă apli-

cativă, urmată de elaborarea a 

5 cursuri complementare 

programelor de licența axate 

pe formarea de competențe 

antreprenoriale cu ajutorul 

unor experiențe de învățare de 

calitate dezvoltate în parte-

neriat cu mediul privat și 

finalizată cu furnizarea noii 

oferte educaționale împreună 

cu măsuri de atragere și 

fidelizare a tinerilor defavo-

rizați în programele de studii 

terțiare universitare. Fiecare 

universitate parteneră va 

elabora un curs antreprenorial 

cu componentă aplicativă și îl 

va pilota cu studenții din anii 

terminali ai studiilor de licență 

sub forma unei discipline 

complementare programelor 

de studii de licență. O 

contribuție majoră o va avea și 

partenerul social, SIVECO 

Romania SA București, care 

se va implica atât cu „know-

how” pentru elaborarea con-

ținutului științific, cât și în 

proiectarea și dezvoltarea 

componentei aplicative a 

fiecărui curs, inclusiv digita-

lizarea acesteia. Digitalizarea 

parțială a cursului antrepre-

norial va permite profesorilor 

utilizarea metodelor moderne 

și flexibile de predare, de tip e-

learning, conducând astfel la 

19 iulie 2019 
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creșterea atractivității și a 

dimensiunii practice a oferte-

lor educaționale. Disciplina va 

fi pilotată cu studenții din anii 

terminali ai studiilor de licență 

de la fiecare partener uni-

versitar. Grupul țintă este 

constituit din personal didactic 

angajat al celor 5 universități 

partenere și din studenți din 

anii terminali ai studiilor de 

licență derulate de cele 5 

universități partenere aflate în 

cele 3 regiuni de dezvoltare: 

Nord-Est, Sud-Est și Sud-Vest 

Oltenia. Grupul țintă al pro-

iectului este format din 83 de 

profesori care vor dobândi 

competențe profesionale a-

daptate sistemelor moderne de 

educație și vor fi mai pregătiți 

să-și îndeplinească rolul 

social, 441 de studenți care vor 

absolvi învățământul terțiar 

universitar cu un bagaj de 

cunoștințe, aptitudini și 

competențe care să le permită 

angajarea într-o activitate 

economică antreprenorială. 

Un număr de 200 de studenți 

din grupurile vulnerabile 

(netradiționali/ din mediul ru-

ral/de etnie romă/CES) vor fi 

sprijiniți sub forma unor burse 

să finalizeze programul de 

studii la care au fost înscriși și 

vor primi astfel o șansă în plus 

la o viață activă de succes. 

Acești studenți din categoriile 

defavorizate care fac parte din 

grupul țintă al proiectului vor 

beneficia de măsuri suplimen-

tare de sprijin constând în 

sesiuni de consiliere profesio-

nală personalizată. După în-

cheierea procesului de pilotare 

și a celui de evaluare a 

eficacității intervenției, cele 5 

oferte educaționale, în forma 

lor îmbunătățită, vor primi 

statut de discipline opțio-

nale/facultative ale progra-

melor de studii de licență și 

vor fi incluse în oferta curentă 

a fiecărui partener universitar. 

Astfel, 5 instituții de învăță-

mânt superior, din regiuni mai 

slab dezvoltate ale României, 

își vor îmbunătăți portofoliul 

de oferte educaționale cu un 

curs modern, atractiv, care 

oferă studenților posibilitatea 

de a dobândi un set de com-

petențe utile pentru viața 

profesională. Prezent la lan-

sarea proiectului, prof. univ. 

dr. Mhai Dimian, prorector 

USV, a prezentat necesitatea 

dezvoltării și adaptării per-

manente a programelor de 

studii la dinamica previzionată 

a pieței muncii precum și la 

profilul actual al absolvenților 

de liceu, inclusiv prin folo-

sirea noilor tehnologii infor-

maționale și de comunicații.  

Dumnealui a subliniat și preo-

cuparea universității sucevene 

pentru dezvoltarea culturii 

antreprenoriale a studenților, 

dar și a profesorilor, atât în 

cadrul standard al programelor 

de studii, cât și prin activitățile 

extra-curriculare. Acest nou 

proiect european cu orientare 

antreprenorială coordonat de 

USV oferă oportunități de 

dezvoltare pentru 3 regiuni ale 

României, sprijinind financiar 

peste 200 de tineri din grupuri 

vulnerabile pentru finalizarea 

studiilor. 

 

„Diaspora – Educație și 

formare. AmbasaDOR de 

BUCOVINA” la Facultatea 

de Științe ale Educației  

 

„AmbasaDOR DE BUCO-

VINA. Diaspora – Educaţie şi 

Formare” a reunit practicienii 

și cercetătorii români din 

domeniul educațional care 

activează în România și în 

cadrul sistemelor de învăță-

mânt din Uniunea Europeană 

și Statele Unite ale Americii. 

Proiectul a fost inițiat și 

organizat de Facultatea de 

Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul 

Universității „Ştefan cel Ma-

re” din Suceava, și finanțat de 

Ministerul pentru Românii de 

Pretutindeni, Ministerul 

Educației și Consiliul Jude-

țean Suceava. În cadrul 

manifestării s-au organizat 

conferințe și activități de 

formare în zilele de luni, marți 

și vineri, la USV, și mese 

rotunde la Mănăstirea Putna și 

la Universitatea din Cernăuți, 

în zilele de miercuri și joi. 

Activitățile derulate au adus 

celor interesați experiența a 25 

de profesori, cercetători și 

manageri care activează în sis-

temele educaționale din An-

glia, Grecia, Italia, Spania, 

Germania, Belgia, Franța, El-

veția, Ucraina, Norvegia, Lu-

xemburg, Canada și Statele 

Unite ale Americii. În același 

timp, proiectul a beneficiat de 

implicarea a 25 de cadre di-

dactice, cercetători și specia-

liști din România, absolvenţi 

și studenţi din diaspora și din 

Suceava (Facultatea de Știinţe 

ale Educaţiei, USV). Toți in-

vitații au propus teme actuale 

pentru educația din România, 

în cadrul celor 14 ateliere de 

22-26 iulie 2019 
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formare și de împărtășire de 

bune practici. Proiectul și-a 

propus să construiască o rețea 

de comunicare între specia-

liștii în educație din regiunea 

Nord-Est și profesorii și cerce-

tătorii români din diaspora, cu 

scopul păstrării și transmiterii 

identităţii culturale româneşti, 

concomitent cu deschiderea 

României spre valorile cul-

turale europene. Pe lângă 

conturarea unor colaborări 

viitoare (activități de interna-

ționalizare a formării și cerce-

tării, proiecte europene, acti-

vități de voluntariat între 

comunitățile românești de 

pretutindeni) proiectul a fost și 

o modalitate de promovare a 

imaginii României în alte 

sisteme educaționale și o 

încercare de reformare a 

educației românești, prin pre-

luarea exemplelor europene de 

bune practici și adaptarea 

acestora la realitățile contem-

porane ale școlii românești. 

Activitățile derulate au avut în 

vedere rezultate pozitive pe 

termen scurt (colaborări în 

proiecte precum donațiile de 

cărți, acorduri de colaborare 

etc.), dar și pe termen lung 

(acorduri între universități,  

regiuni, derularea de proiecte 

educaționale și de cercetare în 

colaborare, schimburi de bune 

practici în cadrul proiectelor 

europene, vizite între școli). 

Manifestarea organizată de 

Facultatea de Științe ale Edu-

cației s-a dorit a fi un act de 

generozitate al unor oameni 

care dăruiesc din timpul, ener-

gia și experiența dobândită în 

alte spații culturale, românilor 

rămași în țară, care doresc să 

contribuie la creșterea exper-

tizei în diferite domenii de 

cunoaștere. Se poate spune, 

astfel, că educația unește, iar 

profesorii devin adevărați 

ambasadori ai cunoașterii pe 

care o oferă cu bucurie ce-

lorlalți. Proiectul a fost primit 

cu entuziasm și de comu-

nitatea didactică din zona de 

nord-est a României: peste 

1.600 de studenți, cadre 

didactice și profesioniști în 

domeniul educației au parti-

cipat la activități, manifestând 

interes atât pentru colaborări 

viitoare (activități de interna-

ționalizare a formării și cerce-

tării, proiecte europene, 

activități de voluntariat între 

comunitățile românești de 

pretutindeni), cât și pentru 

preluarea exemplelor europe-

ne de bune practici și 

adaptarea acestora la reali-

tățile contemporane ale școlii 

românești. Oana Moșoiu, 

cadru didactic la 

Universitatea din București, a 

declarat: „Experiența de la 

Suceava, în cadrul proiectului 

AmbasaDOR de Bucovina, a 

fost foarte intensă, bogată și 

reconfortantă, în același timp. 

Conceptul programului a fost 

deosebit: reunirea românilor 

din diaspora preocupați de, și 

implicați în educație, în varii 

forme, alături de români de 

acasă, din același domeniu. 

Alături de acest nucleu de 
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participanți-experți, au fost 

prezenți profesori din zona 

Moldovei, care au beneficiat 

de expunerile invitaților și au 

legat relații de cooperare, 

discuții pe problematici 

educaționale foarte specifice: 

de la modalități de predare 

eficientă, la incluziunea co-

piilor din diaspora în sistemele 

de învățământ gazdă, teme 

inter-sectoriale privind emi-

grația și remigrația, cu pro-

blemele corelate privind recu-

perarea/ remedierea educațio-

nală, incluziunea, acomodarea 

și adaptarea la medii socio-

culturale noi ș.a. Expertizele 

complementare au fost articu-

late într-un discurs educa-

țional cu forță, cu un conținut 

bogat și variat, ridicând pro-

bleme concrete și oferind 

soluții la fel de concrete, cu 

apropieri și depărtări de 

subiectele propuse, pentru a 

privi atât cadrul, ansamblul, 

într-o perspectivă de sistem, 

cât și particularul, experiența 

individuală, într-o abordare 

analitică. Mulțumesc gazdei 

noastre, Universitatea din Su-

ceava, prin ambasaDOR-ul 

său, Otilia Clipa, cu toată 

aprecierea și admirația pentru 

un proiect ce pune bazele unui 

nou mod de a ne uita la 

românii din diaspora. Ei sunt 

colegii noștri și partenerii de 

echipă într-o misiune comună: 

educația.”  Activitatea organi-

zată la Mănăstirea Putna a 

adus participanților oportuni-

tatea de a reflecta la valorile 

perene ale neamului românesc 

și la menirea dascălilor români 

de pretutindeni. Pentru unii 

participanți, vizitarea ctitoriei 

și necropolei lui Ștefan cel 

Mare a constituit  și o 

profundă experiență perso-

nală: „Cu emoţia şi speranţa 

reîntâlnirii cu inima Moldovei 

şi a României, privind către un 

mâine în care toţi românii să 

fie împreună, în aceeaşi casă. 

Ne exprimăm bucuria şi recu-

noştinţa noastră, la capătul 

acestui lanţ al vieţii reînnodat 

prin suflarea şi nădejdea copi-

ilor noştri care s-au reîntors 

acasă. Ne vom ruga pentru 

reîntregirea de neam şi suflet 

românesc! ” – Prof. univ. dr. 

Alin Gavriliuc, Universitatea 

de Vest din Timişoara, stră-

nepot al senatorului de Sto-

rojineţ din primul Parlament al 

României Mari, Gheorghe 

Lesan. În data de 25 iulie a 

avut loc întâlnirea cu pro-

fesorii români la Universitatea 

din Cernăuți. Întâlnirea a fost 

un prilej de cunoaștere a 

situației și a problemelor 

acestora, dar și de identificare 

a unor soluții concrete pentru 

ameliorarea lor (donații de 

cărți românești, cursuri de 

formare continuă în limba 

română, crearea unor rețele de 

colaborare între școli româ-

nești, propunerea unor pro-

iecte pentru menținerea limbii 

și culturii române). Acest 

eveniment a fost onorat de 

prezența și implicarea doam-

nei Sandra Pralong, consilier 

de stat la Departamentul 

pentru Relația cu Românii din 

Afara Granițelor din cadrul 

Administrației Prezidențiale, 

și a doamnei Irina-Loredana 

Stănculescu, Consul general al 

României la Cernăuți, care au 

apreciat eforturile profesorilor 

români și au subliniat sprijinul 

instituțiilor pe care le repre-

zintă în soluționarea proble-

melor comunității românești. 

La fel de onorantă a fost 

prezența doamnei ministru 

Natalia Intotero, Ministerul 

pentru Românii de Pretutin-

deni, care a avut întâlniri 

rodnice cu lectorii din dias-

pora și din țară și a subliniat 

eforturile și deschiderea mi-

nisterului pentru dezvoltarea 

proiectelor de colaborare și 

dorința de a dinamiza activita-

tea acestuia prin implicarea 

românilor de pretutindeni. 

Constantin Lomaca, de la 

Franconian International 

School, Erlangen, Germania a 

declarat: „Într-o clădire mo-

dernă, luminată și înflorită, 

atât la propriu, cât și în suflete, 

am participat timp de 5 zile la 

Conferința AmbasaDOR de 

Bucovina. Am beneficiat de o 

organizare excepțională de n-

ai fi știut dacă erai la Hanovra, 
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Copenhaga sau Sydney, am a-

sistat la prezentări profesio-

niste, fie ca ele erau create la 

Londra, Luxemburg, Timișoa-

ra, București sau Suceava. Am 

aflat multe lucruri, am stabilit 

contacte pentru colaborări 

viitoare. O experiență desă-

vârșită! Mulțumiri sincere și 

profunde doamnei Otilia Clipa 

și colegilor de la Facultatea de 

Știinte ale Educației pentru 

invitație și ospitalitate!” Des-

pre evenimentele organizate 

de Facultatea de Științe ale 

Educației, am extras câteva 

fragmente din declarația prof. 

univ. Adrian Opre, decan la 

Facultatea de Psihologie şi 

Ştiinţele Educaţiei de la 

Universitatea „Babeș-Bolyai” 

din Cluj Napoca: „Am învățat 

pe parcursul acestei conferințe 

că soluțiile prin care această 

criză poate fi diminuată, sto-

pată sau chiar prevenită stau 

într-o împreună lucrare a unor 

dascăli de înaltă calitate cu 

familiile copiilor și tinerilor 

cărora se adresează, dar și în 

păstrarea/ promovarea unor 

valori autentice, acelea pe care 

cultura acestui neam și tradiția 

sa creștină le-au păstrat, 

valorizat și promovat peste 

vremuri. Pentru inițiativa, 

concepția și reușitele sale 

extraordinare, organizatorii 

acestui eveniment, în special 

coordonatorul echipei, conf. 

univ. dr. Otilia Clipa, merită 

toată reverența și prețuirea 

noastră. Avem nevoie de 

oameni cu suflet mare care pot 

și vor să contribuie la păs-

trarea autenticității și valorilor 

acestui popor. Oameni care 

refuză nepăsarea. Dincolo de 

calitatea științific-profesională 

a evenimentului la care am 

participat, ospitalitatea buco-

vineană și axiologia oamenilor 

din aceste minunate locuri ne-

a întrecut orice așteptări și ne-

au făcut să ne simțim acasă. 

Am înțeles acum, mult mai 

profund, de ce frumusețea 

acestor plaiuri și mai cu seamă 

frumusețea lăuntrică a oame-

nilor verticali de aici nu pot fi 

biruite de tentațiile modeste și 

(non)valorile ostentative ale 

unei lumii decadente, străine 

acestui ținut autentic româ-

nesc. Dorul de țară, dorul de 

Bucovina se naște, sporește și 

dăinuie grație sevei extrase 

din valorile păstrate în tradi-

țiile curate ale acestui popor. 

Este seva din care se adapă 

identitatea și vitalitatea româ-

nilor de pretutindeni. Este 

garanția trăiniciei lui.”  

 

Școala de vară pentru 

dezvoltarea competențelor 

antreprenoriale 

 

Obiectivul principal al școlii 

de vară în domeniul antre-

prenoriatului a fost cel de 

dezvoltare a competenţelor şi 

abilităţilor practice necesare 

studenților, masteranzilor și 

doctoranzilor, viitori specia-

lişti în acest domeniu. Școala 

de vară organizată de Facul-

tatea de Științe Economice și 

Administrație Publică din 

cadrul Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava a fost 

un program intensiv de pre-

gătire practică, care a venit în 

completarea programelor si-

milare desfăşurate de Univer-

sitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava în domeniul antre-

prenoriatului: Erasmus for 

Young Antrepreneurs - BYE 

8, Startup Europe University 

Network, proiectul Univer-

sitate antreprenorială, derulat 

în parteneriat cu JA România, 

în cadrul Societății Antre-

prenoriale Studențești prin 

Laboratorul de Incubare a 

Afacerilor din cadrul USV. 

Cursurile şi seminariile au fost 

susţinute de către specialişti 

practicieni de prestigiu la 

nivel naţional, cu vastă ex-

perienţă în domeniul antre-

prenoriatului, respectiv al 

start-up-urilor. Programul a 

inclus module de cursuri de 

specialitate în domeniul antre-

prenoriatului, workshop-uri la 

care au fost invitați să 

participe antreprenori de suc-

ces, vizite de lucru, excursii 

tematice în zona Bucovina, 

activităţi culturale şi de so-

cializare. Activitățile aplica-

tive au avut loc la Cacica. În 

prima zi au fost dezbătute 

teme precum: Antreprenoriat 

în turism și activități re-

creative, Antreprenoriat în tu-

rism și patrimoniul imaterial, 

Antreprenoriat și industrii 

creative, Antreprenoriat și 

gastronomie, Antreprenoriat 

local și patrimoniul construit. 

Participanții, studenți și cadre 

didactice la Universitatea 

22-28 iulie 2019 
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„Ștefan cel Mare” din Su-

ceava, Universitatea de Vest 

Timișoara, Universitatea Pe-

trol-Gaze, Ploiești, Univer-

sitatea de Arhitectură și 

Urbanism „Ion Mincu”, Bucu-

rești, Universitatea Tehnică 

„Gh. Asachi” Iași, Univer-

sitatea Româno-Americană 

București, Sudbury Univer-

sity,  alături de specialiști de 

la OAR Filiala Nord Est, ia-

Bucovina.com, Maranda, 

Din Drag de Bucovina, APT 

Bucovina, ADER Suceava, 

Simply Mind etc., au vizitat 

o serie de obiective turistice: 

Cetatea de Scaun Suceava, 

Muzeul Satului Bucovinean, 

Observatorul Astronomic, sa-

lina și Bazilica „Adormirea 

Maicii Domnului” din Cacica 

și altele. La final, studenţii au 

elaborat proiecte dezvoltate în 

echipe, pe problematica dez-

bătută în cadrul cursurilor și 

seminariilor aplicative din 

cadrul programului școlii de 

vară. www.incubaf.usv.ro 

 

Asistență medicală generală, 

nou program de licență în 

oferta educațională a USV 

 

Începând cu sesiunea de 

admitere septembrie 2019, 

oferta educațională a Univer-

sității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava va include, în pre-

mieră, programul de studiu 

Asistență medicală generală, 

forma de învățământ cu 

frecvență, pe durata a 4 ani, 

care a fost autorizat provizoriu 

de ARACIS. Completarea 

ofertei educaționale a USV cu 

încă un program de licență în 

domeniul Sănătate, alături de 

Nutriție și dietetică și Bal-

neofiziokinetoterapie şi recu-

perare, conturează și mai clar 

premisele pentru înființarea 

unei facultăți de medicină. 

Pentru acest program, USV va 

scoate la concurs un total de 

60 de locuri, din care 15 bu-

getate (fără taxă). Pentru cele 

45 de locuri nefinanțate, taxa 

aferentă unui an de studii va fi 

de 4000 lei. Admiterea la 

programul de studii Asistență 

medicală generală va consta 

în două probe, după cum 

urmează: Proba I - test grilă și 

Proba II - media examenului 

de bacalaureat. Pentru Proba I, 

se va susține un test grilă la 

disciplina Biologie (Anatomie 

și Fiziologie), conform te-

maticii și bibliografiei care 

sunt afișate pe pagina site-ului 

Admitere, la capitolul Criterii 

specifice: Media de admitere 

se va calcula după formula: 

Nota la testul grilă x 0,40 + 

Media examenului de baca-

laureat x 0,60 = Medie admi-

tere. Înscrierile se vor desfă-

șura în perioada 9 - 13 septem-

brie 2019, iar proba scrisă va 

fi susținută în data de 16 

septembrie, urmând ca rezul-

tatele să fie afișate în ziua 

următoare, pe 17 septembrie. 

Candidații declarați admiși se 

vor putea înmatricula între 17 

și 20 septembrie. Detalii su-

plimentare cu privire la proba 

de concurs, taxe și calendar 

pot fi consultate la adresele 

http://www.usv.ro/fefs/ro/ad

mitere.php și 

www.admitere.usv.ro

 

Noi proiecte la USV 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava va im-

plementa proiectul MMEHR - 

Expertiza multidimensională 

și multiculturală a profesio-

niștilor în resurse umane, care 

a fost aprobat spre finanțare în 

Italia, în cadrul competiției 

Erasmus+ 2019, Parteneriate 

strategice în domeniul univer-

sitar (KA203). Proiectul va 

începe in noiembrie 2019 și va 

dura 24 de luni. Consorțiul 

proiectului este coordonat de 

Universita degli Studi di 

Napoli Federico II și cuprinde 

organizații din Grecia, Ger-

mania, România, Turcia și 

Italia. Echipa locală de imple-

mentare este formată din 

reprezentanți ai Facultății de 

Inginerie Electrică și Știința 

Calculatoarelor și ai Facultății 

de Științe Economice și 

Administrație Publică. Pro-

iectul MMEHR susține ino-

varea prin dezvoltarea, trans-

ferul și implementarea de 

practici inovatoare la nivel 

european. Noua dimensiune 

paneuropeană și multicultu-

rală necesită atenție la nivel 

social, în special în lumea 

muncii. Toți actorii cheie de 

pe piața europeană a muncii 

sunt chemați să contribuie la 

această provocare cu compe-

tențe adecvate, redefinite, 

pentru a fi eficiente într-un 

context larg, multidimensional 

și multicultural. În noul con-

text european, profesioniștilor 

în resurse umane li se cere să 

fie pregătiți să înțeleagă și să 

evalueze factorii multidi-

mensionali/ multiculturali. 

Prin dobândirea unor astfel de 

abilități noi, profesioniștii în 

domeniul resurselor umane 

30 iulie 2019 
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https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.incubaf.usv.ro%2F%3Ffbclid%3DIwAR0eLKsvUgYa3tAFtzivH4ibDM8QONfw-RTWW-UgJbPXX9prNVj_B5rfe7M&h=AT3lXAIOGhkI_nXruNf37EZg1Vfzf9HVoxZ-UyoLrgrlVNH5tlgC8c5BVZsRssI45Wg_ILhoBm_Lmp2wT5m9TCC1aP-IDqtiSGM2tFqU-eyH6uulVO3q9PPLkY85wIRlVs0iOQdMcZpK0XcbpIUnHPClleyuSlMDsLljbwIqaZQW8_63zIy7Eh5ps-ulppdGQci_wT7ECRPOzBH9SKrfmj_xdhL3zZ6lKwYKhwu67t9jLJg155imF3you0NgXIKl-yo7J5E1ZKuFUXaRqtDZAZ_nyBsiClwxHpuirwR_j7en-ubdzx51CD3k_JcyVrnebJOo60x9R_VSdiXOItULoOeGu91Xfw5EV9Zj-vDI_zjA8xKogBMmleHrc0agktYddc0Xo-NWmXl2WCrUDcioJQ9q1NnSNsW49Py3l0vQEAYuoLO29NBALVh-QaHo3EjJ6onLZto3Xll7Q0V_YmgUYPAp27zGQaWAanUTRxdCRPkQeGY3UuZkP4rqiyE5PlIvwduUhggue0t6wd3sEqEVUJxgZI0NuPTFQtxt6jy6bVGEtuOGiRYIq3FCywlFACF5yAl0j5O3Nnn_n8QC_WgE1rZaQp4RpXox6xTRhqKrnbnGSGeEoJ0E12FXfs2ougA#_blank
http://www.usv.ro/fefs/ro/admitere.php
http://www.usv.ro/fefs/ro/admitere.php


 

 
Iulie-August 2019 / info USV /  

pot contribui la obținerea unei 

potriviri mai bune a ca-

racteristicilor angajaților care 

au o pregătire multiculturală 

cu cerințele companiilor anga-

jatoare din țările europene 

gazdă. În cadrul MMEHR, 

cooperarea intersectorială a 

instituțiilor de învățământ 

superior cu reprezentanți ai 

mediului de afaceri va oferi 

soluții inovatoare pentru a 

încuraja predarea / învățarea 

în zona HR a unui set avansat 

de abilități multidimensionale 

și multiculturale 4.0 („fabrici 

inteligente” din industria 4.0). 

Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava va coor-

dona proiectul INCREASE 

(Consolidarea capacității de 

inovare pentru îmbunătățirea 

creșterii durabile și a gradului 

de angajare) care a fost 

aprobat spre finanțare cu cel 

mai mare punctaj in cadrul 

competiției Erasmus+ 2019, 

Parteneriate strategice în 

domeniul educației adulților 

(KA204). INCREASE apar-

ține categoriei proiectelor 

dedicate susținerii inovării 

prin crearea de produse 

intelectuale și își propune să 

dezvolte rezultate inovatoare. 

Echipa de implementare este 

formată din reprezentanți ai 

Facultății de Inginerie Elec-

trică și Știința Calculatoarelor 

și ai Facultății de Științe 

Economice și Administrație 

Publică. Proiectul va începe pe 

1 octombrie 2019 și va dura 26 

de luni. Parteneriatul pro-

iectului cuprinde organizații 

din Portugalia, Spania, Fin-

landa, Austria, Polonia și 

Romania. Companiile UE cu 

nivel scăzut de cercetare și 

dezvoltare se confruntă cu 

dificultăți în găsirea angaja-

ților calificați, cu probleme 

organizaționale și cu lipsa de 

expertiză în inovare. Angajații 

care nu participă la activități 

de cercetare și dezvoltare pre-

zintă o lipsă semnificativă de 

înțelegere a inovării, precum 

și de abilități specifice. Pe de 

altă parte, inovarea tehno-

logică este însoțită de procese 

de automatizare, care nu se 

mai limitează numai la 

industria prelucrătoare și agri-

colă, ci se propagă rapid și în 

alte industrii, în special în 

sectorul serviciilor, al arti-

zanatului și al altor sectoare cu 

tehnologie redusă. Proiectul 

își propune să sprijine adulții 

slab calificați pentru a-și 

crește capacitatea de angajare 

și IMM-urile cu nivel scăzut 

de cercetare și dezvoltare 

pentru a-și crește capacitatea 

de inovare. Prin dezvoltarea, 

testarea și livrarea meto-

dologiei vizate și a instru-

mentelor integrate online, 

INCREASE urmărește în 

special creșterea ofertei de 

programe de dezvoltare a 

competențelor de înaltă cali-

tate în zona de inovare, care să 

se potrivească nevoilor indi-

viduale ale participanților slab 

calificați din cele șase tari 

participante, să faciliteze 

accesul lor la metode de 

perfecționare în inovare și să 

crească resursele umane cu 

capacitate de inovare. În acest 

fel, este de așteptat ca 

proiectul să ofere soluții pen-

tru creșterea gradului de 

angajare a adulților slab 

calificați, amenințați de riscul 

automatizării companiilor. 

Mai mult, susținerea IMM-

urilor în depășirea barierelor 

în inovare va contribui la 

creșterea capacității de ino-

vare și a competitivității 

acestora. Proiectul respectă 

prioritățile programului Eras-

mus+ pentru 2019 prin faptul 

că promovează incluziunea și 

egalitatea în domeniile de 

formare, precum și valorile 

comune, egalitatea de șanse și 

egalitatea socială. Univer-

sitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava va implementa pro-

iectului VALOR – Valori-

ficarea tehnicilor agricole 

tradiționale pentru o agricul-

tură sănătoasă și durabilă, 

împreună cu organizații din 

Germania, Grecia, Turcia, 

Cipru si Spania, sub coordo-

narea ENTE PARCO NA-

ZIONALE DEL GRAN 

SASSO E MONTI DELLA 

LAGA din Italia. Proiectul va 

începe in noiembrie 2019 și va 

dura 36 de luni. Echipa de 

implementare este formată din 

reprezentanți ai Facultății de 

Silvicultură și ai Facultății de 

Inginerie Electrică și Știința 

Calculatoarelor. VALOR este 

un proiect centralizat, de tip 

Alianțele cunoașterii, struc-

turat, transnațional, orientat 

către rezultate și realizat între 

mediul universitar și cel de 

afaceri. Proiectul a fost depus 

la Agenția Executivă pentru 

Educație, Audiovizual și Cul-

tură de la Bruxelles in cadrul 

competiției EAC/ A03/2018. 

Proiectul VALOR se bazează 

pe rezultate obținute de 

parteneri în proiecte deja 

implementate în scopul pro-

movării valorificării, con-

servării și îmbunătățirii condi-

țiilor tradiționale de cultivare 

locale. Pe baza acestei conști-

entizări, Alianța promovează 

punerea în aplicare a unui 

model de educație care va crea 

programe de pregătire inova-

toare, pentru a sprijini calita-

tea și tradiția străveche care 

protejează producția ca activi-

tate de bază, ceea ce va 

conduce la creșterea capaci-

tății de adaptare și a 
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rezistenței. Nevoia identificată 

și abordată de proiectul 

VALOR este crucială și aco-

peră cerințele sectoriale care 

se regăsesc în toate țările 

europene, în care patrimoniul 

natural are un rol economic 

puternic, reprezentat strategic 

de țările din proiect. Alianța 

VALOR este formată din 

parteneri direcți și un număr 

mare de parteneri asociați: 

parcuri naturale regionale, 

naționale și europene (ca 

piață-țintă principală a ocu-

pării forței de muncă), 

instituții de educație supe-

rioară, întreprinderi și părți 

interesate relevante, inclusiv 

autorități regionale și națio-

nale și organizații umbrelă. 

 

Vizita delegațiilor regiunilor 

Schwaben (Germania) şi 

Mayenne (Franţa) la USV 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava a primit vizita 

delegațiilor regiunilor Schwa-

ben (Germania) şi Mayenne 

(Franţa), conduse de domnul 

Martin Sailer, Președintele 

Consiliului Regional Schwa-

ben, și de domnul Gerard 

Dujarrier, Vice-Președintele 

Consiliului Departamental 

Mayenne, și însoțite de dom-

nul Gheorghe Flutur, 

Președintele Consiliului Jude-

țean Suceava. De-a lungul 

celor 18 ani de parteneriat al 

județului Suceava cu cele 

două regiuni, Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava 

(USV) a beneficiat și, în egală 

măsură, a contribuit la dez-

voltarea acestor legături, atât 

prin schimburile academice de 

profesori și studenți, cât și prin 

înființarea de laboratoare și 

lectorate. Reprezentanții ad-

ministrațiilor regionale din 

Schwaben și Mayenne au 

discutat cu reprezentanții USV 

despre căile de dezvoltare a 

relațiilor USV cu universități 

din cele două regiuni, dis-

cuțiile fiind completate de o 

prezentare a USV efectuată de 

prof.univ.dr. Mihai Dimian, 

Prorector cu activitatea știin-

țifică, și de un tur al cam-

pusului ce a inclus vizite în 

laboratoare ale Facultății de 

Inginerie Alimentară, Fa-

cultății de Inginerie Electrică 

și Știința Calculatoarelor, Fa-

cultății de Silvicultură și la 

Biblioteca universității. Con-

cluziile desprinse în urma 

întâlnirii au fost prezentate 

într-un cadru informal, la USV 

Book Cafe, insistându-se 

asupra unei noi abordări a 

relațiilor academice dintre 

parteneri, trecând de la priori-

tatea acordată schimburilor 

inter-regionale la prioritatea 

acordată ofertelor comune 

către parteneri externi, in-

clusiv prin participarea comu-

nă la competiții de proiecte cu 

finanțare europeană.  

 

USV la International In-

vention & London Trade 

Expo 

 

Manifestarea organizată de 

World Invention Intellectual 

Property Associations, a 

reunit participanți din 26 de 

țări din Europa și Asia. 

România a participat cu 6 

invenții, trei dintre acestea 

fiind ale colectivului de 

doctoranzi, cadre didactice și 

cercetători de la Facultatea de 

Inginerie Electrică și Știința 

Calculatoarelor din USV. S-au 

obținut următoarele premii: 

Medalie de aur pentru 

Thermomechanical safety 

lock, autori: Ilie Nițan, 

Laurențiu Dan Milici, Mihaela 

Poienar, Gheirghe Pentiuc, 

Anna Sabadaș, Mariana 

Rodica Milici, Elena Crenguța 

Bobric, Daniela Irimia, Ga-

briela Rață, Elena Daniela 

Lupu; Medalie de aur pentru 

28-30 august 2019 

 

 

28-30 august 2019 
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Sun traking system, autori: 

Constantin Ungureanu, Ilie 

Nițan, Mihaela Poienar, Ma-

riana Rodica Milici, Daniela 

Irimia, Elena Crenguța Bo-

bric, Elena Daniela Lupu, 

Gabriela Rață, Cristina Pro-

dan, Adrian Romanescu, Radu 

Dumitru Pentiuc; Medalie de 

argint pentru Interlocking 

system, autori: Laurențiu Dan 

Milici, Ilie Nițan, Mihaela 

Poienar, Dumitru Cernușcă, 

Sergiu Dan Pața, Alexei 

Pianîh, Radu Dumitru Pentiuc, 

Cezar Dumitru Popa, Mihai 

Rață, Constantin Ungureanu; 

Premiul special al World 

Invention Intellectual Pro-

perty Associations pentru 

invenția Interlocking system. 

Aceste rezultate completează 

numeroasele distincții primite 

în ultima perioadă de 

colectivele de cercetători din 

cadrul Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava și 

certifică încă o dată valoarea 

școlii de inventică sucevene. 

  

 

Legislație 

 

Legea nr. 139/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2016 privind 

modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, publicat în Monitorul Oficial, 

Partea I nr. 592 din 18 iulie 2019. 

 

Hotărârea nr. 477/2019 privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea în vederea 

acreditării institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 609 din 24 iulie 2019. 

 

Normele metodologice pentru evaluarea în vederea acreditării institutelor naționale de cercetare-

dezvoltare, din 04.07.2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 609 din 24 iulie 2019. 

 

Legea nr. 153/2019 pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, publicat în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 623 din 26 iulie 2019. 

 

Hotărârea nr. 557/2019 privind stabilirea zilei de 16 august 2019 ca zi liberă, publicat în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 644 din 2 august 2019. 

 

Hotărârea nr. 548/2019 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 76/2005 privind înființarea 

Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 644 din 2 august 2019. 

 

Ordinul nr. 4697/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea adeverinței de 

conformitate a studiilor universitare cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea 

calificărilor profesionale, cu modificările ulterioare, pentru cetățenii care au studiat în România, 

în scopul desfășurării activității didactice la nivel de învățământ superior în străinătate, publicat 

în Monitorul Oficial, Partea I nr. 657 din 07 august 2019. 

 

Metodologia privind eliberarea adeverinței de conformitate a studiilor universitare cu prevederile 

Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, cu modificările ulterioare, 

pentru cetățenii care au studiat în România, în scopul desfășurării activității didactice la nivel de 

învățământ superior în străinătate, din 02.08.2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 657 

din 7 august 2019. 

 

Ordinul nr. 2023/2677/2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de 

aplicare a art. 1-10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor 

măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și 

completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, aprobate prin Ordinul ministrului 

finanțelor publice și al președintelui Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză nr. 

2.023/172/2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 672 din 12 august 2019. 
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Hotărârile Senatului USV 

 

Hotărârea nr. 70/18 iulie 2019 cu privire la aprobarea rapoartelor asupra concursurilor desfăşurate 

pentru ocuparea posturilor didactice vacante scoase la concurs în semestrul II al anului universitar 

2018 – 2019. 

 

Hotărârea nr. 71/18 iulie 2019 cu privire la aprobarea completării Regulamentului de organizare 

și desfășurare a examenelor de admitere (R10).  

 

Hotărârea nr. 72/18 iulie 2019 cu privire la aprobarea reviziei Regulament cadru privind inițierea, 

aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii R40. 

 

Hotărârea nr. 73/18 iulie 2019 cu privire la înlocuirea unor studenți reprezentanți în Senatul 

Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava. 

 

Hotărârea nr. 74/18 iulie 2019 cu privire la aprobarea unei noi sesiuni de examene pentru 

finalizarea studiilor în cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor. 

 

Hotărârea nr. 75/18 iulie 2019 cu privire la aprobarea de principiu pentru înființarea unui nou 

program de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă în cadrul 

Facultăţii de Științe ale Educației. 

 

Hotărârea nr. 76/18 iulie 2019 cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Națională 

pentru Calificări a documentației întocmite în vederea validării și înscrierii în Registrul Național 

al Calificărilor din Învățământul Superior (R.N.C.I.S.) a calificării aferente programului de studii 

universitare de masterat Istorie: permanențe, interferențe și schimbare. 

 

Hotărârea nr. 77/18 iulie 2019 cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Națională 

pentru Calificări a documentației întocmite în vederea validării și înscrierii în Registrul Național 

al Calificărilor din Învățământul Superior (R.N.C.I.S.) a calificării aferente programului de studii 

postuniversitare de formare și dezvoltare Management curricular – optimizare și creativitate în 

educație. 

 

Hotărârea nr. 78/18 iulie 2019 cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Națională 

pentru Calificări a documentației întocmite în vederea validării și înscrierii în Registrul Național 

al Calificărilor din Învățământul Superior (R.N.C.I.S.) a calificării aferente programului de studii 

universitare de masterat Kinetoprofilaxie, recuperare și modelare corporală. 

 

Hotărârea nr. 79/18 iulie 2019 cu privire la aprobarea completării Metodologiei specifice privind 

organizarea şi desfăşurarea examenului de admitere, pentru anul universitar 2019-2020, în cadrul 

Facultății de Educație Fizică și Sport. 

 

Hotărârea nr. 80/18 iulie 2019 cu privire la conferirea titlului de Doctor Honoris Causa al 

Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava domnului prof. univ. dr. Yves Chevrel.  

 

Hotărârea nr. 81/18 iulie 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 

Afaceri internaționale din cadrul Facultăţii de Științe Economice și Administrație Publică. 
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Hotărârea nr. 82/18 iulie 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 

Consiliere și administrare în resurse umane din cadrul Facultății de Istorie și Geografie. 

 

Hotărârea nr. 83/18 iulie 2019 cu privire la aprobarea reviziei Metodologiei de alegere a 

studenţilor reprezentanţi din Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava. 

 

Hotărârea nr. 84/18 iulie 2019 privind aprobarea taxei de școlarizare pentru programul de studii 

universitare de licență Asistență medicală generală și a taxei de școlarizare pentru programul de 

studii universitare de masterat Nutriție și recuperare medicală și completarea corespunzătoare a  

Anexei 1  din Planul de taxe și tarife.  

 

Hotărârea nr. 85/18 iulie 2019 cu privire la menținerea calității de titular a domnului prof. univ. 

dr. ing. Radu Leontie CENUȘĂ, pentru anul universitar 2019-2020. 

 

Hotărâre Senat 86/18 iulie 2019 cu privire la menținerea calității de titular a doamnei prof. univ. 

dr. ing. Sonia AMARIEI, pentru anul universitar 2019-2020. 

 

Hotărârea nr. 87/18 iulie 2019 cu privire la menținerea calității de titular a domnului prof. univ. 

dr. ing. Gheorghe GUTT, pentru anul universitar 2019-2020. 

 

Hotărârea nr. 88/18 iulie 2019 cu privire la menținerea calității de titular a domnului prof. univ. 

dr. ing. Adrian GRAUR, pentru anul universitar 2019-2020. 

 

Hotărârea nr. 89/18 iulie 2019 cu privire la menținerea calității de titular a domnului prof. univ. 

dr. ing. Ștefan Gheorghe PENTIUC, pentru anul universitar 2019-2020. 

 

Hotărârea nr. 90/18 iulie 2019 privind aprobarea desfășurării activității de conducere de doctorat 

a domnului conf. univ. dr. Sorin BORZA în cadrul IOSUD-USV (Şcoala Doctorală de Ştiinţe 

Socio-Umane). 

 

 

Hotărârile Consiliului de Administrație 

 

Hotărârea nr. 51/2 iulie 2019 cu privire la repartizarea pe facultăți a locurilor de cazare în 

căminele studențești, pentru anul universitar 2019 – 2020. 

 

Hotărârea nr. 52/2 iulie 2019 cu privire la suspendarea dreptului unui student de a fi cazat în 

cămin. 

 

Hotărârea nr. 53/9 iulie 2019 cu privire la aprobarea calendarului de pentru întocmirea statului 

de funcții pentru anul universitar 2019-2020. 

 

Hotărârea nr. 54/9 iulie 2019 cu privire la aprobarea modificării  formularelor pentru Contractele 

de studii, valabile începând cu anul universitar 2019-2020 și a contractelor de cazare pentru anul 

universitar 2019 – 2020. 

 

Hotărârea nr. 55/16 iulie 2019 cu privire la acordarea unor categorii de burse conform 

Regulamentului cadru de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material în cadrul 

Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor. 

 

Hotărârea nr. 56/16 iulie 2019 cu privire la aprobarea calendarului de desfășurare a concursului 

pentru ocuparea postului didactic de asistent, poz. 41, din statul de funcții al departamentului de 
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Calculatoare, Electronică și Automatică, vacant pe perioadă determinată, anul universitar 2019-

2020.  

 

Hotărârea nr. 57/18 iulie 2019 cu privire la listele personalului didactic selectat pentru efectuarea 

mobilităților Erasmus+, în anul universitar 2019-2020. 

 

Hotărârea nr. 58/16 iulie 2019 cu privire la completarea Hotărârii Consiliului de Administrație 

nr. 45/4 iunie 2019 referitoare la aprobarea sălilor de înscriere și înmatriculare, a casieriilor și a 

responsabililor de casierii – Admitere 2019. 

 

Hotărârea nr. 59/23 iulie 2019 cu privire la stabilirea tarifelor pentru activităţile susţinute în regim 

de plata cu ora.  

 

Hotărârea nr. 60/23 iulie 2019 cu privire la modificarea și completarea HCA 64/2017 referitoare 

la stabilirea salariilor de bază în conformitate cu prevederile Legii nr.153/2017. 

 

Hotărârea nr. 61/23 iulie 2019 cu privire la concediul de odihnă în cazul cumulului de funcții.  

 

Hotărârea nr. 62/23 iulie 2019 cu privire la menținerea aplicării prevederilor Hotărârii nr.  88 din 

23 octombrie 2018, Hotărârii nr.   95 din 13 noiembrie 2018 și ale Hotărârii nr.   37 din 7 mai 

2019, referitoare la acordarea sporului pentru condiții de muncă pentru locuri de muncă cu 

condiții de muncă periculoase sau vătămătoare. 

 

Hotărârea nr. 67/27 august 2019 cu privire la distribuirea a 15 locuri la studii universitare de 

licență și 15 locuri la studii universitare de masterat pentru admiterea din sesiunea septembrie 

2019. 

 

Hotărârea nr. 63/30 iulie 2019 cu privire la modificarea calendarului de admitere în anul 

universitar 2019-2020 pentru studii universitare de licență, master și conversie profesională 

sesiunea septembrie 2019 modifică Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 104/2018 

sporului pentru condiții de muncă pentru locuri de muncă cu condiții de muncă periculoase sau 

vătămătoare. 

 

Hotărârea nr. 64/30 iulie 2019 cu privire la redistribuirea cifrei de școlarizare pentru studii 

universitare de licență IF și studii universitare de masterat pentru candidații români de 

pretutindeni, în cadrul concursului de admitere pentru anul universitar 2019-2020. 

 

Hotărârea nr. 65/31 iulie 2019 cu privire la stabilirea locurilor pentru studii universitare de licență 

(IF și ID), studii universitare de masterat și Conversie profesională, în cadrul concursului de 

admitere pentru anul universitar 2019-2020 - sesiunea septembrie. 

 

Hotărârea nr. 66/7 august 2019 cu privire la modificarea anexei Hotărârii Consiliului de 

Administrație nr. 65 din 31.07.2019 de stabilire a locurilor pentru studii universitare de licență 

(IF și ID), studii universitare de masterat și Conversie profesională, în cadrul concursului de 

admitere pentru anul universitar 2019-2020 - sesiunea septembrie. 

 

Hotărârea nr. 67/27 august 2019 cu privire la distribuirea a 15 locuri la studii universitare de 

licență și 15 locuri la studii universitare de masterat pentru admiterea din sesiunea septembrie 

2019. 

 

Hotărârea nr. 68 – ANULATĂ. 
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