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Conferință de lansare pro-

iect transfrontalier 

 

Proiectul transfrontalier Deve-

lopment of cross-border coo-

peration in promoting objects 

of historical and cultural he-

ritage in the cross-border te-

rritory of Romania and U-

kraine – HE-CROSS, Cod 

EMS ENI 2SOFT/2.1/91, a 

fost implementat din luna fe-

bruarie 2020 de Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava 

(USV), în calitate de benefi-

ciar principal, alături de Uni-

versitatea Națională Tehnică 

de Petrol și Gaze din Ivano-

Frankivsk (IFNTUOG), în ca-

drul Programului Operaţional 

Comun România - Ucraina 

2014-2020. Perioada de im-

plementare a proiectului este 

de 18 luni, cu un buget total de 

454.640,5 Euro (2.186.820,80 

RON) din care contribuția 

Uniunii Europene este de 

409.176,5 Euro (1.968.138,96 

RON), proiectul încadrându-

se în axa prioritară 2.1 de 

conservare și promovare a 

patrimoniului cultural și isto-

ric. În cadrul conferinței a fost 

prezentat obiectivul principal, 

acela de conservare și pro-

movare a patrimoniului cultu-

ral și istoric în regiunea trans-

frontalieră Romania-Ucraina, 

susținerea dezvoltării culturii 

locale, a identităților culturale 

specifice și a dialogului cul-

tural între comunitățile din 

județul Suceava și regiunea 

Ivano Frankivsk, dar și spo-

rirea gradului de conștietizare 

al turiștilor pentru acest pa-

trimoniu. Printre cei care au 

luat cuvântul din cadrul echi-

pei de proiect se numără co-

ordonatorul instituțional USV, 

prof. univ. dr. Ștefan Purici, 

managerul de proiect din par-

tea USV, conf. univ. dr. Ha-

rieta Sabol și managerul de 

proiect din partea IFNTUOG, 

conf. univ. dr. Mykola Prik-

hodko. De asemenea, din ca-

drul echipei de proiect au 

prezentat obiectivele și rezul-

tatele obținute, până în acest 

moment, domnul conf. univ. 

dr. Florin Pintescu și domnul 

conf. univ. dr. Liviu Popescu. 

Echipa de proiect își propune 

să contribuie la creșterea 

potențialului turistic al zonei 

vizate, prin crearea și distri-

buirea unor produse de in-

formare atractive și actuale, 

cum ar fi: tururi virtuale 3D 

ale unor obiective turistice 

reprezentative, tururi video, 

publicații în limbile engleză, 

română și ucraineană, hartă 

interactivă. Un important 

punct îl va reprezenta renova-

rea și introducerea în circuitul 

turistic a Muzeului geologic al 

Universității Naționale Tehni-

ce de Petrol și Gaze din Ivano-

Frankivsk, care va reprezenta 

un important obiectiv turistic, 

având în vedere că oferă in-

formații și exponate unice. 

Adițional funcționării sale ca 

obiectiv turistic, muzeul va fi 

un centru de instruire și per-

fecționare pentru studenții am-

belor universități. Acest pro-

iect va veni în sprijinul co-

munităților locale de ambele 

părți ale frontierei din zona 

județului Suceava și a regiunii 

Ivano-Frankivsk, a turiștilor 

care vizitează județul Suceava 

Evenimente  
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și regiunea Ivano-Frankivsk, a 

tour-operatorilor și agențiilor 

de voiaj, reprezentanților 

mass-media și angajaților 

centrelor și birourilor de 

informare turistică. Mai multe 

informații referitoare la 

implementarea proiectului pot 

fi obținute de la managerul 

acestuia, conf. univ. dr. 

Harieta Sabol, tel. 0330 103 

731, fax 0230 520 080, e-mail: 

harieta@atlas.usv.ro.   

 

 

Mesajul Rectorului USV cu 

ocazia deschiderii anului 

universitar 2020-2021 

 

Dragi colegi și studenți,  

 

În această primă zi a unui nou 

an universitar – an diferit 

fundamental de toți anii pe 

care îi are în spate 

universitatea noastră – doresc 

să îi salut călduros pe toți 

membrii comunității aca-

demice sucevene! 

Totodată, doresc să urez bun 

venit în comunitatea aca-

demică suceveană celor peste 

4150 de noi studenți la licență, 

masterat, doctorat și conversie 

profesională.  

Felicit corpul profesoral, pe de 

o parte, pentru eforturile 

depuse în anul care s-a în-

cheiat și, pe de altă parte, 

adresez cuvinte de gratitudine 

absolvenților de liceu și pă-

rinților acestora pentru faptul 

că au ales USV! Privind 

retrospectiv, constatăm că am 

avut cea mai de succes 

Admitere din ultimii 9 ani, 

fapt care ne onorează și atestă 

că parcursul universității 

noastre se bucură atât de 

recunoaștere, cât și de încre-

dere în rândul comunității pe 

care o deservește. 

Doresc sa adresez un călduros 

bun venit și celor peste 500 de 

boboci cu domiciliul în afara 

granițelor României, care 

provin preponderent din Re-

publica Moldova și Ucraina, 

dar și din Turcia, Siria, China, 

Nigeria, Ghana, Camerun, 

Israel, Djibouti, cărora li se 

alătura alți 15 studenți veniți 

în programul ERASMUS+ din 

Spania, Portugalia și Turcia. 

Studenții străini reprezintă as-

tăzi aproape 15% din popu-

lația școlară a Universității 

„Ștefan cel Mare” din Su-

ceava. Consider că acest pro-

cent este unul important în 

contextul actual, când pande-

mia a afectat puternic circui-

tele umane internaționale.  

Deși anul universitar care 

tocmai s-a încheiat a fost unul 

deosebit de dificil din multe 

puncte de vedere, am reușit nu 

numai să menținem echilibrul 

financiar, ci chiar să asigurăm 

fonduri pentru dezvoltarea 

instituțională, pentru reparații, 

pentru consolidări și pentru 

noi obiective. Doresc sa men-

ționez faptul că, gândindu-ne 

la asigurarea celor mai bune 

condiții pentru studenții noș-

tri, am demarat procedura în 

vederea negocierii achizițio-

nării de noi spații cu destinația 

de cămine studențești, astfel 

încât, în maxim 2 ani, să pu-

tem asigura cel puțin 600 noi 

locuri de cazare. 

La ultima manifestare pe care 

am reușit să o organizăm în 

campus, și anume, Ședința 

festivă prilejuită de Ziua USV, 

anunțam public intenția de a 

îmbogăți și diversifica oferta 

educațională a universității 

noastre. Dar, probabil multă 

lume se gândea că inițiativa 

avea să fie una de durată. 

Astăzi, mă bucur să anunț că, 

începând cu acest nou an uni-

versitar, am activat 8 pro-

grame noi de licență: Științe 

gastronomice, Rețele și soft-

ware de telecomunicații, 

Echipamente și sisteme medi-

cale, Echipamente și sisteme 

de comandă și control pentru 

autovehicule, Energetică și 

tehnologii informatice, Auto-

vehicule rutiere, Resurse uma-

ne, Limba și literatura engle-

ză-Limba și literatura spani-

olă/Limba și literatura itali-

ană. Acestora li se adaugă 2 

noi programe de masterat: 

Drept penal și criminalistică, 

Economie și afaceri interna-

ționale. 

Și nu ne vom opri aici! 

Transformările rapide și 

complexe pe care le experi-

mentează piața muncii solicită 

adaptarea continuă a ofertei 

universitare. Din aceste consi-

derente, pregătim o serie de 

programe noi de licența: 

Tehnică dentară, Biologie, 

Biochimie, Drept european și 

internațional, Pedagogia în-

vățământului antepreșcolar și 

preșcolar, Drept – Învățământ 

la distanță, dar și noi programe 

de masterat: Nutriție și 

recuperare medicală, Securi-

tate cibernetică, Comunicare, 

media și industrii creative, 

Globalizare și diplomație 

europeană. 

Debutul anului universitar 

2020-2021 are loc sub auspicii 

excepționale. 

Pandemia generată de noul 

coronavirus a pus și continuă 

să pună în dificultate sistemele 

de învățământ, prinse într-o 

cursă contra cronometru de 

identificare de soluții realiste 

și de adaptare la noul context 

educațional.  

Nu voi spune ceva necunoscut 

vouă dacă voi sublinia că, de-
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a lungul anilor, USV a devenit 

o universitate recunoscută 

pentru capacitatea de a se 

adapta și pentru dezvoltarea ei 

dinamică. Este premisa de la 

care plecăm în abordarea 

noului an universitar, care nu 

va fi unul ușor și care va aduce 

provocări, pentru studenți și 

cadre didactice deopotrivă.  

Organizarea activităților în 

noul an universitar este cea 

mai mare provocare pentru 

conducerea USV, punându-ne 

în situația complexă de a 

gestiona scenarii în care 

studentul și cadrul didactic își 

continuă activitatea cât mai 

aproape de forma clasică, dar 

respectând recomandările 

Ministerului Sănătății referi-

toare la combaterea răspân-

dirii virusului COVID-19. Va 

fi un an în care universitatea 

va trebui să găsească echili-

brul, unul bine fundamentat, 

între a conferi siguranță și o 

stare de bine. Va fi un an care 

să încurajeze și să înlesnească 

actul de predare/învățare, pe 

de o parte, și transmiterea de 

informații de calitate, trans-

ferul de cunoaștere, pe de altă 

parte. Am pregătit noul an și 

din punctul de vedere al infra-

structurii electronice, achizi-

ționând tehnica necesară pen-

tru cadrele didactice, dar și 

3500 de laptop-uri și tablete, 

cu abonamente de date de 50 

Gb lunar, pentru toți studenții 

anului întâi. 

Pentru a veni în întâmpinarea 

întrebărilor sau a neclarităților 

pe care studenții le-ar putea 

avea, Universitatea a pregătit 

un Ghid privind organizarea 

activităților în anul universitar 

2020-2021, cu detalii legate de 

structura noului an, modali-

tatea de desfășurare a actului 

de predare/învățare, a eveni-

mentelor cultural-sportive, 

accesul în campus, la biblio-

tecă, la baza sportivă sau la 

restaurantul studențesc. Ghi-

dul poate fi consultat on-line, 

pe pagina oficială a univer-

sității și pe paginile celor 10 

facultăți. De asemenea, vari-

anta tipărită va fi distribuită 

tuturor studenților care vor 

desfășura activități on-site 

începând de astăzi. Îi asigurăm 

pe toți studenții noștri că 

întregul personal USV se va 

implica în respectarea 

regulilor sanitare, astfel încât 

să ne putem desfășura 

activitatea în condiții de sigu-

ranță. 

Dragi studenți, stimați colegi,  

Pășim într-un nou an acade-

mic, unul pe care nu îl putem 

aborda cu mecanismele și 

rutina anilor trecuți, dar pe 

care trebuie să îl începem cu 

încredere, cu determinare și cu 

speranța că totul va fi bine. Și, 

desigur, cu entuziasm, pentru 

că, fie și într-o formă hibridă, 

comunitatea academică suce-

veană va fi din nou împreună. 

Dragi boboci,  

Astăzi, intrați într-o univer-

sitate de prestigiu, iar în ur-

mătorii ani, veți fi partenerii 

unor profesori excepționali. 

Dar să nu vă așteptați ca 

orizonturile cunoașterii să vă 

devină accesibile doar prin 

munca lor! Va trebui să mun-

ciți, la rândul vostru! Cum? 

Studiind! Marile universități 

ale lumii sunt celebre mai ales 

prin studenții și absolvenții lor 

autodidacți, îndrumați, este 

adevărat, de profesori înțe-

lepți. Atunci când veți absolvi, 

valoarea voastră pe piața mun-

cii va rezulta atât din cunoș-

tințele pe care profesorii vor 

reuși să vi le transfere, cât și 

din ceea ce veți reuși singuri să 

acumulați, sub îndrumarea lor. 

Eleanor Roosevelt, fostă pri-

mă doamnă a SUA, spunea că 

„fiecare nouă zi aduce forțe 

noi și idei noi”. Vă invit, dragi 

studenți, stimați colegi, să 

găsim puterea și ideile noi care 

să ne ajute să visăm, să creăm 

și să inovăm și în acest an 

universitar! Declar deschis a-

nul universitar 2020-2021! 

VIVAT CRESCAT FLO-

REAT USV! 

 

Motivație Academică în 

Științe Inginerești–proiect 

dedicat studenților din anul 

I la Facultatea de Inginerie 

Electrică și Știința 

Calculatoarelor, la al treilea 

an de implementare 

 

În contextul situației pan-

demice mondiale, a necesității 

adaptării activităților în toate 

domeniile de activitate și din 

dorința de a sprijinii tinerii ce 

doresc să profeseze în dome-

niul ingineresc, Facultatea de 

Inginerie Electrică și Știința 

Calculatoarelor din Univer-

sitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava demarează pentru al 

treilea an consecutiv o serie de 

activități dedicate studenților 

din anul I, cu scopul reducerii 

abandonului școlar și a 

adaptării acestora la un nou 

mod de învățare. Proiectul 

Motivație Academică în 

Științe Inginerești, finanțat 

prin programul ROSE al 

Ministerului Educației Națio-

nale, se va desfășura perma-

nent pe perioada semestrului I 

și se va baza pe activități de 

coaching și remediere în aria 

curriculară științe, tutoriat 

studențesc, orientare și consi-

liere într-o carieră ingine-

rească de succes, inițiere în 

antreprenoriat, workshop-uri, 

întâlniri cu angajatori și 
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specialiști din domeniul auto-

maticii, electronicii, electro-

tehnicii, energeticii și al cal-

culatoarelor. Echipele de ma-

nagement și implementare 

sunt formate din cadre di-

dactice ale facultății, personal 

didactic auxiliar și studenți 

voluntari din anii mari, mem-

bri ai unor organizații studen-

țești. Programul activităților 

va fi afișat lunar pe pagina 

web a facultății. „La baza ofer-

tei de activități extracurri-

culare a stat o analiză a im-

pactului pe care trecerea la 

activități predominant on-line 

în ultimele luni ale anului 

universitar precedent l-a avut 

asupra promovabilității stu-

denților din anul I și a ca-

pacității acestora de a se 

adapta. Analizând promova-

bilitatea studenților din ultimii 

ani, s-a constat că acesta s-a 

îmbunătățit, dar principalele 

cauze care au stat la baza 

abandonului școlar s-au 

schimbat. Astfel, în anul pre-

cedent, abandonul școlar nu a 

fost determinat de plecarea din 

țară a tinerilor cu venit redus 

pentru a munci, așa cum s-a 

întâmplat în primii ani de 

implementare a proiectului, ci 

de accesul limitat al acestora 

la infrastructura IT (lipsa 

conexiunii la Internat sau a 

dispozitivelor digitale necesa-

re în activitățile online). Con-

ducerea Universității a făcut 

eforturi pentru a reduce aceste 

neajunsuri în actualul an 

universitar, iar accesul la 

informații și programe este 

acum adaptat situației și 

nevoilor studenților. Activită-

țile on-site vin să crească 

calitatea pregătirii și să îm-

bunătățească comunicarea în 

colectivitățile de studenți și 

între aceștia și cadrele di-

dactice”, a declarat prof. dr. 

ing. L. Dan Milici, coor-

donatorul programului. 

 

Lectoratul de limbă română 

al USV de la Cernăuți și-a 

deschis cel de-al șaptelea an 

de activitate 

 

Lectoratul de limbă română al 

Universității „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava (USV), 

găzduit din noiembrie 2014 de 

Universitatea Națională „Yu-

riy Fedkovych” din Cernăuți, 

și-a deschis în această toamnă 

cel de-al șaptelea an de acti-

vitate. În ciuda contextului 

epidemiologic actual, numărul 

de cursanți înscriși pentru anul 

2020-2021 este similar celui 

de anul trecut (peste 100 de 

persoane). La fel ca în anii 

trecuți, cursurile oferite de 

Lectorat sunt organizate pe 

niveluri de limbă, în 

conformitate cu Cadrul Eu-

ropean Comun de Referință 

pentru limbi străine (A1-C2), 

beneficiarii fiind în majoritate 

cadre didactice și studenți pro-

venind de la toate facultățile 

Universității cernăuțene. Cur-

surile se desfășoară în prezent 

într-un format hibrid (online și 

cu prezență fizică), predo-

minante fiind cursurile desfă-

șurate online. În măsura în 

care situația sanitară o va 

permite, publicul de cursanți 

va putea beneficia, și în acest 

an universitar, de aplicații 

practice în România și de 

diverse activități culturale și 

științifice organizate de Lecto-

rat la Cernăuți. De asemenea, 

cursanții vor avea posibilitatea 

să își probeze competențele 

lingvistice la sfârșitul anului 

universitar, când vor participa 

la evaluarea organizată de 

către o comisie deplasată de la 

USV. La sesiunea din iunie 

2020 au participat 22 de can-

didați, 21 dintre ei fiind de-

clarați admiși și primind un 

certificat de competență ling-

vistică în limba română, 

eliberat de Facultatea de Lite-

re și Științe ale Comunicării 

din cadrul USV. Din sep-

tembrie 2015, lector de ro-

mână la Cernăuți este Gina 

Puică. Primul lector a fost 

Sabina Fînaru.  

 

Rezultatele USV la Salonul 

Internațional de Invenții și 

Inovații ,,Traian Vuia” 

Timișoara , ediția a VI–a 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava a participat la 

acest Salon organizat de 

Societatea Inventatorilor din 

Banat cu patru invenții înre-

gistrate recent la Oficiul de 

Stat pentru Invenții și Mărci. 

Invențiile au fost prezentate 

sub formă de înregistrare 

video a prototipului, machetei 

sau posterului digital. La 

această ediție, au fost accep-

tate invențiile, mărcile și 

proiectele de cercetare care nu 

au mai participat la edițiile 

anterioare. Juriul, alcătuit din 

inventatori și cercetători spe-

cializați pe fiecare clasă, a 

premiat invențiile cadrelor 
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didactice și doctoranzilor din 

universitatea suceveană cu trei 

medalii de aur și una de argint, 

după cum urmează: Diploma 

și medalia de aur – „Dispozitiv 

pentru tracțiune scheletică 

continuă” Cenușă Mihai, Po-

ienar Mihaela, Milici Lau-

rențiu Dan, Rață Mihai, Irimia 

Daniela, Pentiuc Radu Du-

mitru, Lupu Elena Daniela, 

Afanasov Ciprian. Diploma și 

medalia de aur – „Dispozitiv 

automat de deschiciurare a 

liniilor electrice aeriene” 

Cenușă Mihai, Poienar Mi-

haela, Milici Laurențiu Dan, 

Graur Adrian, Ungureanu 

Constantin, Atănăsoae Pavel, 

Bobric Crenguța Elena, Popa 

Cezar Dumitru. Diploma și 

medalia de aur – „Sistem 

automat de control al co-

menzilor” Toader Eusebiu, 

Poienar Mihaela, Milici Mari-

ana Rodica, Rață Gabriela, 

Prodan Cristina, Vlad Va-

lentin, Nițan Ilie, Ungureanu 

Constantin . Diploma și meda-

lia de argint – „Sistem de 

monitorizare a activității unei 

persoane la birou” Milici 

Laurențiu Dan, Poienar Miha-

ela, Nițan Ilie, Ungureanu 

Constantin, Grosu Oana Va-

silica, Pocriș Marcel, Toader 

Eusebiu Vasile, Medrihan Du-

mitru Nicolae . 

 

Seminar web Cooperare 

Transfrontalieră, concurs de 

eseuri, prezentare de 

proiecte 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava, în parteneriat 

cu Universitatea Națională 

Politehnică din Odessa și 

Universitatea Națională Teh-

nică de Petrol și Gaze din 

Ivano-Frankivsk (IFNTUOG), 

a organizat on-line Seminarul 

web Cooperare Transfron-

talieră. Plecând de la ideea că 

într-un context atipic, generat 

de pandemie, trebuie să 

păstrăm strânse relațiile pe 

care le avem cu vecinii noștri 

și să valorificăm oportunitățile 

create de aceste regiuni de 

frontieră apropiate nouă, re-

prezentanții USV au con-

siderat că un pas bun în 

această direcție ar putea fi 

organizarea unui seminar web. 

Intitulat 

#CROSSBORDERCOOPER

ATION, seminarul web a fost 

moderat de Marcela Șlu-

sarciuc, coordonatorul pro-

iectului UNIV.E.R-U, lector 

dr. în cadrul USV, în prezența 

prof. univ. dr. Ștefan Purici, 

prorector al USV și manager 

de proiect în cadrul proiectului 

UNIV.ER-U și a reprezen-

tanților ONPU, Mykhailo Le-

bid și Nataliia Lebid. Invitatul 

special al seminarului web,  

care a atras peste 60 de 

participanți, a fost Cezar Gro-

zavu, director executiv la Bi-

roul Regional pentru Coo-

perare Transfrontalieră Sucea-

va, care s-a adresat studenților 

USV și ONPU, participanți la 

eveniment, prin intermediul 

platformei Meet, privind coo-

perarea transfrontalieră și 

importanța acesteia în dez-

voltarea de parteneriate și 

proiecte care îmbunătățesc 

viața în regiune. Evenimentul 

a beneficiat, de asemenea, de o 

secțiune de întrebări și răs-

punsuri în care studenții și-au 

exprimat ideile sau pre-

ocupările cu privire la re-

zultatele proiectelor CBC 

derulate de universitățile lor, 

în contextul pandemiei. 

Dincolo de granițe: cuvinte 

din imagini (concurs de eseuri 

pornind de la imagini) - 16 

octombrie 2020 

Poveștile sunt semnificative 

pentru noi toți. Folosind un set 

de imagini reprezentative 

pentru zonele vizate de 

proiectele transfrontaliere, 6 

echipe de studenți din trei uni-

versități partenere în proiecte 

CBC, create în jurul unui 

mentor, au fost provocate, în 

timpul evenimentului, să com-

pună un eseu sau o poveste. 

Alegerea aleatorie a imagi-

nilor le-a permis celor peste 30 

de studenți participanți să își 

extindă limitele creativității, 

încurajând originalitatea și 

trezind curiozitatea în cunoaș-

terea „teritoriilor transfron-

taliere”. Prezentarea materia-

lelor create a conectat echipele 

(Carpathian Adventures, 

Dream Team, ONPU The Best 

Team, Travellers Team, Omni 

Travellers și Borderlinks) cu 

ceilalți participanți și cu 

publicul. Evenimentul a fost 

moderat de Marcela Șlusar-

ciuc, coordonator al proiec-

tului UNIV.ER-U, iar juriul a 

fost format din reprezentanții 

a două proiecte CBC, Coope-

rare transfrontaliera educa-

țională universitară româno-

ucraineană UNIV.ER-U și 

Dezvoltarea cooperării trans-

frontaliere pentru promo-

varea patrimoniului istoric și 

cultural din regiunile de fron-

tieră ale României și Ucrainei 

13-19 octombrie 2020 
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HE-CROSS, Ludmila Archi-

pova (Ivano-Frankivsk), Hari-

eta Sabol (Suceava) și Nataliia 

Lebid (Odessa). Platforma de 

comunicare pentru proiecte 

educaționale transfrontaliere - 

19 octombrie 2020. 

Reprezentanții proiectelor 

educaționale transfrontaliere 

finanțate prin Programul Ope-

rațional Comun România – 

Ucraina 2014-2020, din Su-

ceava, Baia Mare, Botoșani, 

Cluj-Napoca și Cernăuți, s-au 

întâlnit online și au prezentat 

proiectele pe care le derulează, 

în prezența lui Cezar Grozavu, 

Director executiv la Biroul 

Regional pentru Cooperare 

Transfrontalieră Suceava. 

Obiectivele, rezultatele 

așteptate sau exemple de 

activități au fost prezentate în 

timpul întâlnirii, iar 

participanții au profitat de 

această oportunitate pentru a 

se conecta și a identifica 

potențial pentru noi proiecte 

educaționale transfrontaliere, 

ca prim pas pentru valori-

ficarea întâlnirii. Subiecte 

precum provocări comune sau 

aspecte necunoscute ale legis-

lației celor două țări au fost 

dezbătute și reprezentanții mai 

multor proiecte CBC prezenți 

la reuniune au concluzionat că 

inițierea unei rețele formale 

sau informale este binevenită 

în viitor. Evenimentul a fost 

moderat de Marcela Șlusar-

ciuc, coordonator de proiect. 

Cursuri de limbă franceză 

 

Biroul Francez și Centrul de 

Reușită Universitară (CRU) 

din cadrul Universității „Ște-

fan cel Mare din Suceava” a 

reînceput cursurile de limbă 

franceză „Français au collège” 

(miercuri, ora 16:30-18:00, la 

BF), „Le français, c’est 

facile!” (vineri, ora 16:30-

18:00, la BF), „Français 

général/DALF” (miercuri, ora 

19:00-20:40, la BF) și 

pregătire DELF (luni, ora 

17:00-19:00, la BF). Echipa 

pedagogică care va asigura 

pregătirea de specialitate este 

formată din dna lector univ. 

dr. Mariana Șovea, de la 

Facultatea de Litere și Științe 

ale Comunicării,  dna lector 

univ.dr. Daniela Vereș, dna 

prof. dr. Alexandra Sîrghi, dna 

prof. dr. Briana Belciug. 

Activitățile tematice 

planificate în fiecare miercuri 

se vor desfășura on-line și vor 

putea fi urmărite pe adresa de 

facebook a BF: face-

book.com/Biroul-Francez-Ca-

sa-Prieteniei pe site-ul 

Consiliului Județean Suceava: 

cjsuceava.ro/index.php/biroul

-francez sau pe site-ul 

Asociației Alianța Franceză 

din Suceava: http://brand.-

usv.ro/temp/alianta-france-

za/actualitati . Activitatea sub 

genericul „Les poètes franco-

phones réinventés”, a reunit 

un grup de elevi de la Liceul 

Tehnologic „Mihai 

Eminescu”, Dumbrăveni, și de 

la Liceul Tehnologic „Iorgu 

Vârnav Liteanu”, Liteni, care 

au reinterpretat poezii semnate 

de autori francofoni și le-au 

adus mai aproape de universul 

tinerilor de astăzi. Poeziile lui 

Jacques Prévert, Matei Viș-

niec, Guillaume Apollinaire și 

Gherasim Luca s-au regăsit 

printre alegerile elevilor. Au 

fost realizate prezentări de 

autori, desene inspirate din 

poeziile alese, recital de 

poezie și traduceri. Elevii au 

fost coordonați de prof. 

Alexandra Sîrghi, prof. Alina 

Manolache și prof. Briana 

Belciug. 

 

Workshop internațional: „O 

istorie a traducerilor în 

limba română – secolul XX –  

Traducerea științelor uma-

niste, artelor și ecologiei” 

 

La Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava s-a organi-

zat workshop-ul internațional 

intitulat „O istorie a tradu-

cerilor în limba română – 

secolul XX – Traducerea 

științelor umaniste, artelor și 

ecologiei”, având ca partici-

panți cercetători din ţară, de la 

Universităţile din Bucureşti, 

Cluj, Craiova, Iaşi, Timişoara, 

Târgu Mureș, Suceava, pre-

cum şi din Republica Mol-

dova, Ucraina și Franța. 

Activitățile workshop-ului au 

avut loc on-line, iar par-

ticipanții au prezentat o parte 

dintre rezultatele realizate, au 

dezbătut și confruntat puncte 

de vedere care vor servi drept 

reper în următoarea etapă de 

lucru a proiectului. Mențio-

năm că această cercetare 

răspunde unei necesități de 

realizare a unei istorii a 

traducerilor în limba română, 

inexistentă până acum în 

cultura noastră, traducerile 

constituind parte integrantă a 

patrimoniului intelectual, 

14 octombrie 2020 
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cultural, ştiinţific și literar al 

unei culturi. Evenimentul a 

fost organizat de USV, prin 

Facultatea de Litere şi Ştiinţe 

ale Comunicării, între orele 

9.00-17.00. Atelierele de lucru 

au început cu transmiterea 

mesajului de salut din partea 

Decanatului Facultății de 

Litere și Științe ale Comuni-

cării, adresat de conf. univ. dr. 

Simona Aida Manolache, pro-

decan, și au continuat cu un 

bilanț de etapă, prezentat de 

prof. univ. dr. Muguraș Cons-

tantinescu, inițiatoarea pro-

iectului, care a oferit o ima-

gine a stadiului actual al 

redactării ITLR. După o se-

siune de întrebări și răspunsuri 

pe probleme generale și 

punctuale legate de dinamica 

cercetării și de redactarea 

propriu-zisă a ITLR, moderată 

de membre ale comitetului 

științific al proiectului, prof. 

univ. dr. Rodica Dimitriu 

(UAIC), prof. univ. dr. Rodica 

Lascu-Pop (UBB) și prof. 

univ. dr. Muguraș Cons-

tantinescu (USV), s-a discutat 

fiecare capitol în parte, cu un 

accent deosebit pe traducerile 

din științele umaniste, arte și 

ecologie. Coordonatorii de 

capitole au moderat discuțiile 

în cadrul sesiunilor ce le-au 

fost rezervate. Cum 

participanţii la acest workshop 

internațional, în număr de 50, 

au acoperit domenii dintre ce-

le mai diverse – genuri li-

terare, ştiinţe, tehnică, artă, 

ştiinţe umaniste, religie, isto-

ria limbii, terminologie, filo-

sofie, studii juridice și 

medicale, ecologie, istoria 

artei, a arhitecturii, a cine-

matografului etc, specializaţi 

în limbile de mare circulaţie 

(engleză, germană, rusă, fran-

ceză, italiană, spaniolă) dar şi 

în arabă, japoneză, coreeană, 

chineză, norvegiană, finlan-

deză, daneză, portugheză, 

turcă, poloneză, idiş şi altele, 

echipa de proiect a contribuit 

prin această întâlnire de lucru 

cu soluțiile potrivite la pro-

blemele și situațiile apărute pe 

parcurs. Acest proiect de mare 

anvergură, original și des-

chizător de noi orizonturi de 

cercetare prin tematică, reu-

nește cercetători din 13 uni-

versități din țară și străinătate, 

precum: Universitatea „Ba-

beș-Bolyai”, Cluj-Napoca, 

Universitatea „A. I. Cuza”, 

Iași, Universitatea din Bu-

curești, Universitatea de Vest, 

Timișoara, Universitatea din 

Craiova, Universitatea „Lu-

cian Blaga”, Sibiu, Uni-

versitatea de Stat „B. P. 

Hașdeu” din Cahul, Republica 

Moldova, Universitatea „Yurii 

Fedkovici”, Cernăuți, 

Ucraina, Universitatea din Sa-

arland, Germania, Univer-

sitatea Națională și Capodis-

triană din Atena , Grecia, 

Universitatea de Medicină, 

Farmacie, Științe și Tehno-

logie „G. E. Palade” din Târgu 

Mureș, Universitatea Ali-

cante, Spania, London College 

of Fashion. Acestora li se ală-

tură cercetători de la Institutul 

de Istorie și Teorie Literară 

„G. Călinescu”, București, de 

la Institutul de Lingvistică al 

Academiei Române „Iorgu 

Iordan – Alexandru Rosetti”, 

București, de la Institutul de 

Cercetări Socio-Umane 

„Gheorghe Șincai” al Aca-

demiei Române, Târgu Mureș, 

și de la Institutul de Ling-

vistică şi Istorie Literară „Sex-

til Puşcariu”, Cluj-Napoca. 

Echipa de proiect are onoarea 

de a colabora, de asemenea, cu 

Biblioteca Națională a Franței, 

de la Paris. „O istorie a tra-

ducerilor în limba română – 

secolul XX – Traducerea 

științelor umaniste, artelor și 

ecologiei” este un proiect fi-

nanțat de MEN și privește 

cultura noastră, vizând îm-

bogățirea patrimoniului cul-

tural românesc cu o lucrare 

care să reflecte munca tra-

ducătorilor în limba română 

de-a lungul secolului XX, într-

o prima etapă, urmând ca cer-

cetarea să continue și pentru 

secolele precedente. 

 

Colocviul internațional La 

Francopolyphonie 2020, edi-

ția a XV-a. Practici inovative 

în predarea/ învățarea limbii 

franceze pentru copii 

 

Centrul de Reușită Universita-

ră al  Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava (USV), în 

colaborare cu Centrul de Reu-

șită Universitară al Univer-

sității Libere Internaționale 

din Moldova  și Centrul de 

Reușită Universitară al Uni-

versității din Craiova, cu spri-

jinul Agenției Universitare a 

Francofoniei, au organizat Co-

locviul internațional „Pra-

tiques innovantes de l’en-

seignement/ apprentissage  du 

français précoce”/ „Practici 

inovative în predarea/ învă-

țarea limbii franceze pentru 

copii”, în cadrul proiectului 

AUF „Grandir en fran-

çais”/„Să creștem cu limba 

franceză”. Inițiat de Centrul de 

Reușită Universitară al USV, 

proiectul are ca obiectiv prin-

cipal formarea profesorilor și 

studenților în domeniul predă-

rii limbii franceze pentru co-

pii, precum și introducerea 

studiului limbii franceze încă 

de la grădiniță. Beneficiind de 

o largă participare 

16 octombrie 2020 
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internațională – România, 

Republica Moldova, Ucraina, 

Franța, Maroc, Senegal, 

Republica Ghana, Statele 

Unite ale Americii, Albania – 

manifestarea științifică a fost 

organizată în varianta online și 

a reunit cadre universitare de 

la cele trei universități parte-

nere, formatori francofoni cu 

experiență precum și numeroși 

profesori de limba franceză 

din preuniversitar, dornici să 

împărtășească tehnici și prac-

tici inovatoare utilizate în pre-

darea limbii franceze pentru 

cei mici. Colocviul a cuprins 

două părți: o parte de con-

ferințe plenare și trei secțiuni 

de lucrări – „Practici inovative 

în predarea limbii franceze 

pentru copii”, „Practici ino-

vative în predarea limbii 

franceze”, „Limbi-culturi și 

practici inovative în acti-

vitatea didactică”. Lucrările 

colocviului au demarat cu 

conferința plenară „Grandir en 

français: provocările unui 

proiect inovativ în predarea 

limbii franceze pentru copii în 

România și Republica Mol-

dova”, susținută de lector 

univ. dr. Mariana Șovea 

(USV), care a prezentat pro-

vocările implementării pro-

iectului deja menționat în 

grădinițele din România și 

Republica Moldova. Experi-

ența acumulată de-a lungul 

desfășurării acestui proiect a 

fost punctul de plecare și 

pentru conferințele următoare, 

care au abordat teme precum 

utilitatea formării studenților 

în domeniul francezei pentru 

copii („Formarea în domeniul 

francezei pentru copii – un atu 

pentru viitorii profesori de 

franceză”, lector dr. Alice Io-

nescu, conf. dr. Daniela 

Dincă) sau potențialul acestui 

segment al didacticii limbii 

franceze pentru încurajarea 

învățării limbii franceze („Po-

tențialul francezei pentru copii 

în dezvoltarea predării/ 

învățării limbilor străine”, 

conf. dr. Carolina Dodu-Sav-

ca). Nu au lipsit nici lucrările 

care au subliniat importanța 

elementelor culturale în 

predarea limbii franceze și 

importanța filmelor de anima-

ție („Descoperirea limbilor-

culturi cu ajutorul filmelor de 

animație ale lui Michel Ocelot 

– platformă a multicultura-

lismului”, prof. dr. Elena Prus, 

conf. dr. Violeta Tipa) sau 

necesitatea aplicării principi-

ilor educației pozitive în 

predarea limbilor străine („În-

vățare și educație pozitivă în 

predarea limbii franceze la 

copii”, prof. dr. Sanda-Maria 

Ardeleanu). Multe lucrări au 

avut un puternic caracter apli-

cativ, precum cea a Alicjei 

Krawczyk, formatoare în ca-

drul Azurlingua și coautoare a 

metodei Clementine, care a 

împărtășit participanților mai 

multe idei destinate să facă ora 

cu cei mici cât mai atractivă 

(„Zece sugestii inovative pen-

tru a motiva elevii și a avea un 

curs de franceză reușit”) sau a 

lectorului de franceză Zouhair 

Hariq (Maroc), care a vorbit 

despre multiplele utilizări ale 

unui album la un curs de 

franceză pentru copii („Pre-

darea limbii franceze cu 

ajutorul unui album de bandă 

desenată”). Alte prezentări cu 

numeroase sugestii practice au 

fost cea susținută de Dorina 

Popi, directoarea Liceului 

„Voltaire” din Craiova, iniția-

toarea proiectului „Caravana 

grădinițelor” („Activități pen-

tru predarea limbii franceze la 

copii”) precum și cea realizată 

de Adina Popa, inițiatoarea 



 

 / info USV / Octombrie 2020 

proiectului „Franceza din re-

creație” („Franceza din re-

creație – un proiect inovativ în 

predarea francezei la copii”). 

Mărturiile din spațiile fran-

cofone mai îndepărtate, pre-

cum cea a profesorului Elias 

Kossi Kaiza din Republica 

Ghana („Predarea și învățarea 

limbilor străine – o exploatare 

pedagogică a jocurilor”) sau a 

doctorandului Ousmane Dia-

llo de la Universitatea „Cheik 

Anta Diop” din Dakar, Se-

negal („Lectura ca modalitate 

de învățare a limbii franceze la 

copii”), au fost o dovadă în 

plus că predarea limbii 

franceze la copii reprezintă o 

temă de actualitate, care preo-

cupă în egală măsură profe-

sorii și cercetătorii din toate 

țările francofone ale lumii. 

Prezentările din cadrul coloc-

viului vor fi reunite în volumul 

„Pratiques innovantes dans 

l’enseignement du français 

aux enfants”/„Practici inova-

tive în predarea limbii fran-

ceze pentru copii”, coordonat 

de Sanda-Maria Ardeleanu, 

Mariana Șovea, Elena Prus, 

Carolina Dodu-Savca, Alice 

Ionescu, și care va fi publicat 

la Editura Universității „Ște-

fan cel Mare” din Suceava. 

 

Lectoratul de limba română 

de la Universitatea Naționa-

lă Politehnică din Odessa a 

împlinit un an 

 

Lectoratul de limba română pe 

care Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava (USV) l-a 

înființat în cadrul Universității 

Naționale Politehnice din 

Odessa (ONPU) a intrat în cel 

de-al doilea an de activitate. 

Deschis în septembrie 2019, în 

urma încheierii unui protocol 

de colaborare între USV și 

ONPU, Lectoratul urmărește 

crearea unei imagini pozitive a 

țării noastre, extinderea 

numărului de persoane care 

stăpânesc limba română, pro-

movarea oportunităților de 

studiu în cadrul USV și a 

activității de cercetare derulată 

de universitatea suceveană, 

conservarea, afirmarea și dez-

voltarea identității etnice, 

culturale, lingvistice, religioa-

se a membrilor comunității 

românești din Ucraina, pre-

cum și întărirea, an de an, a 

conexiunii dintre cele două 

țări în plan academic și 

cultural. Lectorul este găzduit 

de Departamentul de Ma-

nagement Administrativ și 

Probleme de Piață din cadrul 

instituției de învățământ su-

perior ucrainene și organi-

zează cursuri de limba ro-

mână, nivelurile A1 și A2 

(conform Cadrului European 

Comun de Referință pentru 

limbi străine), precum și acti-

vități de popularizare a culturii 

și civilizației românești. 

Cursurile celor două grupe 

constituite la nivelul Lecto-

ratului sunt frecventate de 

circa 30 de persoane (studenți 

și personal administrativ din 

cadrul universității-gazdă), iar 

activitățile de promovare și 

popularizare a culturii și 

civilizației românești se 

bucură de simpatie și interes în 

rândul cursanților. În actualul 

context epidemiologic, pro-

vocat de incidența relativ 

ridicată a cazurilor de Covid-

19 la nivelul municipalității 

Odessa (zonă portocalie, con-

form clasificării autorităților 

locale), activitățile Lectora-

tului se desfășoară în format 

on-line și on-site. La 

încheierea modulului de curs, 

odată cu încheierea anului 

academic, cursanților li se 

oferă oportunitatea de a-și tes-

ta cunoștințele de limba ro-

mână, care sunt evaluate de o 

comisie constituită la nivelul 

USV, iar candidații declarați 

admiși în urma testării pri-

mesc certificate de com-

petență lingvistică pentru lim-

ba română, eliberate de Fa-

cultatea de Litere și Științe ale 

19 octombrie 2020 
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Comunicării din cadrul USV. 

Încă de la înființarea sa, Lec-

toratul este deservit de lector 

univ. dr. Dan Nicolae Po-

pescu, cadru didactic al 

Facultății de Litere și Științe 

ale Comunicării din cadrul 

USV.  

 

USV la TIE 

 

Facultatea de Electronică, 

Telecomunicații și Tehnologia 

Informației din cadrul Uni-

versității Politehnica din 

București a organizat cea de-a 

XXIX-a ediție a celui mai 

mare concurs studențesc 

dedicat studenților din 

domeniul electronicii, Design 

of Electronic Modules & 

Assemblies (TIE). La ediția 

din acest an s-au înscris 31 de 

studenți, din 12 centre 

universitare. Studenții care au 

reprezentat Facultatea de 

Inginerie Electrică și Știința 

Calculatoarelor din cadrul 

Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava la 

concursul studențesc TIE 

2020 au obținut următoarele 

rezultate: Victor TURCA - 

Premiul I (an I / Master RCC), 

Andreea POPOVICI – locul 

10 (an IV / Licență C), Bogdan 

TORODOC – locul 14 (an IV 

/ Licență EA).  

http://www.tie.ro/  

 

Tineri filologi suceveni la 

conferința internațională de 

la Sibiu 

 

Conferința Tinerilor Cerce-

tători în Filologie s-a intitulat 

„Noi direcții și perspective 

metodologice în studiile ling-

vistice și literare” și a fost 

organizată on-line de Univer-

sitatea „Lucian Blaga” din 

Sibiu, la inițiativa prof. univ. 

dr. Andrei Terian, prorector 

pentru cercetare, inovare și 

internaționalizare. La cele no-

uă ateliere dedicate cerce-

tărilor privind limba și litera-

tura română, limbile și lite-

raturile engleză, franceză, 

germană, cât și folclorul și 

studiile culturale au participat 

și zece doctoranzi în domeniul 

filologie din Universitatea 

suceveană. Aceștia, aflați în 

anii II și III de studii doctorale, 

îndrumați de profesorii uni-

versitari Mircea Diaconu, 

Rodica Nagy, Sanda-Maria 

Ardeleanu și Muguraș Cons-

tantinescu, au prezentat inte-

resante comunicări în una 

dintre cele patru limbi ale 

colocviului, în funcție de 

domeniul lor specific de 

cercetare. Tinerii filologi, care 

au reprezentat strălucit Uni-

versitatea „Ștefan cel Mare” 

și, implicit, Școala doctorală 

de științe sociale și umaniste, 

sunt: Otilia Ungureanu,  Ioa-

na-Daniela Bălăuţă, Delia 

Pătrăucean, Alin Găleată, Car-

men Dimitria, Mihaela Mihai, 

Ana Chibici, Irina Devderea, 

Mihaela Pînzariu. Lor li s-a 

adăugat și drd. Ana-Maria 

Antonesei, din anul I, care nu 

a împlinit încă o luna de acti-

vitate doctorală, dar care are 

deja experiența participării la 

conferințe din anii de licența și 

masterat, când a obținut câteva 

premii la concursuri de cer-

cetare sau de traducere. Co-

municările tinerilor filologi 

suceveni au acoperit o tema-

tică diversă, asociată, în ge-

neral, cu cea tezei de doctorat: 

retorica în proza lui Mace-

donski, limbajul de populari-

zare a științei, categoriile 

gramaticale ale verbului, rela-

ția între limba română literară 

și cea populară, metafora în 

limbajul administrativ, strate-

gii discursive în ghidurile 

turistice. Câteva comunicări 

au fost axate pe probleme de 

traductologie: versiunile în 

limba română din poezia 

baudelairiana, traducerea și 

rescrierea poeziei ludice, stra-

tegii de traducere a literaturii 

memoriale și testimoniale, 

prezervarea dimensiunii eco-

logice din textele literare în 

procesul traductiv. În comi-

tetul științific, care a reunit 

cercetători cu experiență, ce 

activează în universitățile din 

Cluj, Iași, București, Sibiu, 

Craiova, Dijon, Galați, Uni-

versitatea din Suceava a fost 

reprezentată de profesor Mu-

guraș Constantinescu, care a 

avut și misiunea de a modera 

unul dintre atelierele pe lite-

ratură franceză.  Ambianța a 

fost deosebit de stimulatoare, 

dialogul s-a purtat atât între 

tinerii cercetători, cât și între 

moderatori și tinerii parti-

cipanți, astfel încât minutele 

rezervate dezbaterilor au părut 

neîncăpătoare. S-au pus între-

bări, s-au schimbat adrese, s-

au recomandat/cerut referințe 

bibliografice, s-au împărtășit 

din temerile ducerii la bun 

sfârșit a tezei de doctorat. 

Multe teme au rămas a fi 

dezvoltate la ediția a doua, 

care este deja așteptată de 

tinerii filologi, care, după cum 

au mărturisit unii dintre ei, au 

câștigat la această conferință 

experiență în dialog și inte-

racțiune și multă încredere și 

entuziasm. Și, revenind la bo-

bocul din anul I de studii 

doctorale de la USV, Ana-

Maria Antonesei, fostă șefă de 

promoție a generației sale, 

fiindcă cercetarea ei în 
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traductologie a stârnit intere-

sul deosebit al moderatorilor, 

ea a primit invitația de a 

participa cu o contribuție des-

pre fenomenul retraducerii la 

un volum colectiv pe teme de 

traductologie, ce va apărea la 

Universitatea gazdă. Un debut 

promițător, fără îndoială, ono-

rant pentru cercetătoare, dar și 

pentru instituția pe care o 

reprezintă. Așadar, anul aca-

demic a început bine pentru 

tinerii cercetători în filologie, 

iar ideea colegilor sibieni de a 

pune în lumină potențialul de 

cercetare al tinerilor, de a-i re-

uni, chiar și virtual, de a-i 

incita, în cele trei zile intense, 

la dezbatere și dialog, la un 

fructuos schimb de experiență 

merită toată admirația. 

 

Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava con-

tinuă implementarea pro-

iectului Mommypreneurs 

 

În plină pandemie de COVID-

19, 50 de mămici au reușit să 

finalizeze cursurile de Antre-

prenoriat și au pregătit planuri 

de afaceri competitive, a căror 

calitate a fost confirmată de 

către echipa de profesioniști 

de la USV. Alte 32 de bene-

ficiare au absolvit cursurile de 

Competențe Digitale, ceea ce 

înseamnă că au învățat să 

creeze magazine online și site-

uri. Performanța mămicilor 

este cu atât mai remarcabilă cu 

cât ele au început cursurile 

fizic, în campus, dar au fost 

nevoite să le urmeze apoi în 

spațiul virtual. Activitățile de 

instruire au continuat fără 

probleme datorită experienței 

lectorilor și adaptării perfecte 

la noul context. Toate absol-

ventele au primit diplome și au 

fost incluse într-o bază de date 

a USV, pentru a beneficia de 

alte oportunități de instruire și 

participare la proiecte care 

susțin comunitatea locală. 

Cursurile din proiectul Mo-

mmypreneurs sunt gratuite și 

se adresează, în principal, 

femeilor cu vârsta maximă de 

29 de ani, care se află în 

concediu de maternitate sau 

care au terminat concediul, dar 

nu au un loc de muncă. 

Mamele care aleg cursurile de 

instruire antreprenorială vor 

dobândi abilități și cunoștințe 

de bază (juridice, financiare, 

de marketing, operațiuni, re-

țea) necesare dezvoltării idei-

lor de afaceri, lansării de 

startup-uri și comercializării 

produselor/ serviciilor. Cursu-

rile de IT se axează pre-

ponderent pe comerț elec-

tronic și web design. Su-

biectele care urmează să fie 

predate vor dezvolta cele mai 

solicitate abilități digitale pe 

piață în acest moment, la un 

nivel care NU necesită o 

experiență anterioară extinsă 

în domeniul IT. Cursurile sunt 

susținute de lectori, angajați ai 

USV, afiliați la Facultatea de 

Inginerie Electrică şi Știința 

Calculatoarelor şi la 

Facultatea de Științe Eco-

nomice şi Administrație Pu-

blică, toți cu experiență în pre-

dare și colaborare cu adulții. 

Înscrierile continuă și se fac 

prin completarea unui for-

mular pe site-ul proiectului 

https://mommypreneurs.eu/ 

Acest proiect este finanțat de 

Islanda, Liechtenstein şi 

Norvegia, prin Granturile 

Spațiului Economic European 

(SEE) și Norvegiene. Pro-

iectul a început în ianuarie 

2019 şi va fi implementat timp 

de 24 de luni, de către opt par-

teneri din șapte state euro-

pene: Cipru, Italia, Lituania, 

Polonia, Portugalia, România 

şi Spania. Perioada de im-

plementare a fost prelungita 

cu 3 luni, pentru a compensa 

decalajele apărute din cauza 

restricțiilor impuse de pan-

demie. Mai multe informații 

puteți afla accesând pagina de 

Facebook a proiectului: 

Mommypreneurs România.  

 

USV a primit vizita Am-

basadorului Republicii Ka-

zahstan în România 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava (USV) a 

primit vizita unei delegații a 

Republicii Kazahstan în Ro-

mânia, condusă de E.S. 

Domnul Nurbakh Rustemov, 

Ambasador Extraordinar și 

Plenipotențiar al Republicii 

27 octombrie 2020 
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Kazahstan în România. Din 

componența delegației au 

făcut parte:  Kairat Karabayev, 

Ministru-Consilier, Serzhan 

Shagatayev, Secretar II, Aza-

mat Kagenov, Consul, alături 

de care s-au aflat Tudor 

Afanasov, Președinte al Aso-

ciației Camera de Cooperare 

Economică și Culturală Ro-

mâno-Rusă, precum și Pr. 

Constantin Oprea, Consilier 

Cultural la Arhiepiscopia Su-

cevei și Rădăuților. Din partea 

USV, la întâlnirea de lucru au 

participat prof. univ. dr. ing. 

Valentin Popa, Rectorul USV, 

prof. univ. dr. ing. Adrian 

Graur, președinte al Consi-

liului strategic USV, lector 

univ. dr. Vasile Demciuc și 

lector univ. dr. Codruț Șerban, 

coordonator al Serviciului de 

relații publice, comunicare și 

imagine al USV, cel care a și 

moderat discuțiile. În debutul 

întâlnirii, în intervenția sa, 

E.S. Domnul Nurbakh Rus-

temov a precizat faptul că 

România reprezintă un par-

tener important pentru Repu-

blica Kazahstan, atât diplo-

matic, cât și academic sau 

cultural, exprimându-și întrea-

ga deschidere pentru dez-

voltarea și eficientizarea co-

laborărilor cu USV, instituție 

de învățământ superior pe care 

o consideră una dintre cele 

mai performante din România. 

De asemenea, Ambasadorul 

Republicii Kazahstan în 

România a lansat un îndemn în 

vederea unei implicări mai 

concrete a universității 

sucevene în inițierea și 

dezvoltarea cooperării dintre 

România și Kazahstan, extin-

derea schimburilor academice 

și derularea de mobilități 

studențești între USV și uni-

versități partenere din Kazah-

stan. Toate aceste activități ar 

putea contribui cu succes la o 

mai bună cunoaștere a celor 

două națiuni. Ideea lansată de 

E.S. Domnul Nurbakh Ruste-

mov, Ambasador Extraordinar 

și Plenipotențiar al Republicii 

Kazahstan în România, a fost 

întărită de intervenția Recto-

rului USV, prof. univ. dr. ing. 

Valentin Popa, acesta pre-

zentând delegației partene-

riatele academice pe care USV 

le derulează cu instituții de 

învățământ superior din Ka-

zahstan. În prezent, USV are 

încheiate acorduri bilaterale 

cu West Kazakhstan Agrarian 

Technical University named 

after Zhangir Khan (Uralsk), 

Baitursynov Kostanay State 

University (Kostanay), Kazah 

National Agrarian University 

(Almaty) și M. Kozybayev 

North Kazakhstan State Uni-

versity (Petropavl). În baza 

acestor acorduri, un student de 

la Baitursynov Kostanay State 

University a studiat un 

semestru în cadrul Facultății 

de Inginerie Mecanică, Meca-

tronică și Management, în 

anul academic 2016-2017. 

Menționăm faptul că relațiile 

academice cu Republica Ka-

zahstan au fost inițiate și 

menținute prin mobilitățile de 

predare ale prof. univ. dr. ing. 

Adrian GRAUR și conf. univ. 

dr. Luminița IRIMESCU, la 

West Kazakhstan Agrarian 

Technical University named 

after Zhangir Khan, Uralsk 

(noiembrie 2014), și prin 

participarea prof. univ. dr. ing. 

Valentin Popa, Rector USV, și 

a prof. univ. dr. Ștefan 

PURICI, Prorector cu ima-

ginea universității, relații 

internaționale și dezvoltare 

europeană a USV, la Târgul 

educațional Astana (23-25 no-

iembrie 2016).  În anul curent, 

USV a inclus în aplicația 

Erasmus+ și Republica Ka-

zahstan, prin KIMEP Uni-

versity JSC (Almaty), fiind 

obținută suma de 14 760 euro, 

din care se vor organiza 
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mobilități incoming și out-

going. Totodată, Rectorul 

USV a venit cu inițiativa 

deschiderii unor linii de 

programe cu diplomă dublă cu 

universități din Republica Ka-

zahstan, universitatea noastră 

având deja o experiență 

semnificativă în derularea 

unor astfel de programe.   

USV își ajustează activitățile 

în acord cu regulile impuse 

localităților din zona roșie 

 

La finalul primei luni de 

activități didactice susținute 

on-site (față-în-față), consta-

tăm că rata de infectare în 

campusul USV, atât în rândul 

studenților, cât și în cel al 

cadrelor didactice, este una 

semnificativ mai mică (de 

peste 2 ori) decât cea înre-

gistrată la nivelul municipiului 

Suceava. Această situație 

certifică faptul că strategia 

gândită și dezbătută în forurile 

deliberative ale universității și 

pusă apoi în practică înainte de 

începerea noului an univer-

sitar a generat efectele scon-

tate. În toată această perioadă, 

conducerea universității a 

urmărit îndeaproape evoluția 

contextului epidemiologic, 

marcat de o creștere constantă 

a numărului de cazuri de 

infectare cu noul coronavirus, 

atât la nivel național, cât și la 

nivel local. Situația prezentă a 

determinat Consiliul de Ad-

ministrație al USV să adopte o 

serie de noi măsuri preventive. 

Drept urmare, Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava 

a decis ca, începând cu data de 

2 noiembrie 2020, să suspende 

parțial activitatea on-site (față-

în-față). Hotărârea de trecere 

în regim on-line se referă la 

studenții înmatriculați la studii 

universitare de licență, 

învățământ cu frecvență, în 

cadrul facultăților de Drept și 

Științe Administrative, Litere 

și Științe ale Comunicării, 

Științe Economice și Admi-

nistrație Publică, Științe ale 

Educației și Istorie și Geo-

grafie, cu excepția programe-

lor de studii Geografie și 

Geografia turismului. Suspen-

darea activităților este valabilă 

până la finalul semestrului I 

din actualul an universitar. 

Studenții facultăților de mai 

sus, care sunt în prezent cazați 

în cămine, vor elibera 

camerele până cel târziu pe 

data de 4 noiembrie 2020. 

Cazurile excepționale vor fi 

analizate de conducerea uni-

versității. Căminele vor rămâ-

ne deschise pentru studenții 

tuturor celorlalte facultăți ale 

universității. Studenții din 

anul I de la facultățile de 

Inginerie Electrică și Știința 

Calculatoarelor, Inginerie Me-

canică, Mecatronică și Ma-

nagement și Inginerie Ali-

mentară, cei ai Facultății de 

Educație Fizică și Sport (in-

clusiv Departamentul de Să-

nătate), la care se adaugă 

studenții de la programele 

Geografie și Geografia turis-

mului (FIG) vor continua să 

desfășoare laboratoarele on-

site (față-în-față). Studenții 

din anul I de la facultățile de 

Inginerie Electrică și Știința 

Calculatoarelor, Inginerie Me-

canică, Mecatronică și 

Management, Inginerie Ali-

mentară, Silvicultură și cei ai 

Facultății de Educație Fizică și 

Sport (inclusiv Departamentul 

de Sănătate), la care se adaugă 

studenții de la programele 

Geografie și Geografia turis-

mului (FIG) vor continua să 

desfășoare laboratoarele on-

site (față-în-față). În condițiile 

în care nu vor fi înregistrate 

evoluții îngrijorătoare la ni-

velul municipiului și al 

județului Suceava, studenții 

facultăților incluse în seria B, 

conform planificării aprobate 

de Senatul USV, vor desfășura 

activități on-site (doar labo-

ratoare), începând cu 23 no-

iembrie. Conform calenda-

rului, cazarea studenților din 

grupul B, care beneficiază de 

un loc în cămin, va avea loc în 

perioada 16-22 noiembrie. În 

perioada de suspendare men-

ționată, personalul nedidactic 

va fi programat pentru efec-

tuarea eventualelor zile de 

concediu de odihnă neefec-

tuate sau efectuarea zilelor 

libere plătite. Angajații care își 

pot exercita atribuțiile de 

serviciu în regim de telemuncă 

vor fi programați în acest sens.  

Conducerea Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava 

va face analize zilnice ale 

evoluției pandemiei și va con-

tinua să informeze atât co-

munitatea academică, cât și 

cea locală, cu privire la noile 

decizii care vor fi luate. 

  

 

Legislație 

 

Ordinul nr. 5650/1670/2020 privind modificarea Ordinului ministrului educației și cercetării și al 

ministrului sănătății nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității 

31 octombrie 2020 

 

 



 

 
Octombrie 2020 / info USV /  

în cadrul unităților/ instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 893 

din 30 septembrie 2020. 

 

Ghidul privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție în instituțiile de învățământ superior 

în perioada pandemiei de COVID-19, din 29.09.2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 

893 din 30 septembrie 2020. 

 

Ordinul nr. 5658/2020 privind aprobarea listei instituțiilor de învățământ superior acreditate care 

pot organiza Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru 

profesia didactică, în anul universitar 2020-2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 917 

din 08 octombrie 2020. 

 

Hotărârea nr. 841/2020 pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului 

nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 

septembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicat în Monitorul Oficial, Partea 

I nr. 924 din 09 octombrie 2020. 

 

Hotărârea nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu 

data de 15 septembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Consolidarea din data de 12 

octombrie 2020 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 842 din 14 septembrie 

2020. 

 

Ordinul nr. 5629/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului educației naționale și cercetării 

științifice nr. 6.156/2016 privind organizarea și desfășurarea anului pregătitor de limbă română 

pentru cetățenii străini, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 920 din 09 octombrie 2020. 

 

Ordinul nr. 6156/2016 privind organizarea și desfășurarea anului pregătitor de limbă română 

pentru cetățenii străini. Consolidarea din data de 12 octombrie 2020 are la bază publicarea din 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 9 din 05 ianuarie 2017. 

 

Hotărârea nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu 

data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicat în Monitorul Oficial, Partea 

I nr. 945 din 14 octombrie 2020. 

 

Ordinul nr. 5736/2020 privind modificarea Metodologiei de primire la studii și școlarizare a 

cetățenilor străini începând cu anul școlar/universitar 2017-2018, aprobată prin Ordinul 

ministrului educației naționale nr. 3.473/2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 967 din 

21 octombrie 2020. 

 

Ordinul nr. 3473/2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii și școlarizare a 

cetățenilor străini începând cu anul școlar/universitar 2017-2018. Consolidarea din data de 27 

octombrie 2020 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 233 din 05 aprilie 2017. 

 

Metodologia de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini începând cu anul 

școlar/universitar 2017-2018, din 17.03.2017. Consolidarea din data de 27 octombrie 2020 are la 

bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 233 din 05 aprilie 2017. 

 

Ordinul nr. 5737/2020 privind subvenționarea unor cheltuieli prin derogare de la prevederile art. 

3 și 4 din Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.130/2019 pentru aprobarea Metodologiei 

https://lege5.ro/App/Document/gm4dinbtgqzq/hotararea-nr-782-2020-privind-prelungirea-starii-de-alerta-pe-teritoriul-romaniei-incepand-cu-data-de-15-septembrie-2020-precum-si-stabilirea-masurilor-care-se-aplica-pe-durata-acesteia-pentru-preveni?d=14.09.2020
https://lege5.ro/App/Document/ge2damrtgyza/ordinul-nr-6156-2016-privind-organizarea-si-desfasurarea-anului-pregatitor-de-limba-romana-pentru-cetatenii-straini?d=05.01.2017
https://lege5.ro/App/Document/ge2damrtgyza/ordinul-nr-6156-2016-privind-organizarea-si-desfasurarea-anului-pregatitor-de-limba-romana-pentru-cetatenii-straini?d=05.01.2017
https://lege5.ro/App/Document/ge2tknbwgmzq/ordinul-nr-3473-2017-privind-aprobarea-metodologiei-de-primire-la-studii-si-scolarizare-a-cetatenilor-straini-incepand-cu-anul-scolar-universitar-2017-2018?d=05.04.2017
https://lege5.ro/App/Document/ge2tknbwguyq/metodologia-de-primire-la-studii-si-scolarizare-a-cetatenilor-straini-incepand-cu-anul-scolar-universitar-2017-2018-din-17032017?d=05.04.2017
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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. 967 din 21 

octombrie 2020. 

 

Ordinul nr. 5665/2020 privind aprobarea listei universităților de prestigiu din alte state, publicat 

în Monitorul Oficial, Partea I nr. 916 din 08 octombrie 2020. 

 

Anexa la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.665/2020 privind aprobarea listei 

universităților de prestigiu din alte state, din 30.09.2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 916bis din 08 octombrie 2020. 

 

Ordinul nr. 3245/1805/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus 

SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în 

domeniul culturii, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 986 din 26 octombrie 2020. 

 

Ordonanța de urgență nr. 187/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare 

desfășurării în condițiile de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar/universitar 

2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2, publicat în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 1005 din 29 octombrie 2020. 

 

 

Hotărârile Senatului USV 

 

Hotărârea nr. 111/1 octombrie 2020 cu privire la aprobarea Procedurii de sistem privind 

desfășurarea activităților didactice în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. 

 

Hotărârea nr. 112/1 octombrie 2020 cu privire la aprobarea rapoartelor asupra concursurilor 

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

anului universitar 2019-2020. 

 

Hotărârea nr. 113/1 octombrie 2020 cu privire la aprobarea depunerii raportului de evaluare 

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

masterat Științe ale Educației pentru programul de studii universitare de masterat Managementul 

instituțiilor educaționale, durata studiilor de 2 ani, din cadrul Facultății de Științe ale Educației.  

 

Hotărâre Senat 114/1 octombrie 2020 cu privire la aprobarea de principiu pentru inițierea a două 

noi  programe de studii universitare de licență în cadrul Facultății de Drept și Științe 

Administrative.  

 

Hotărârea nr. 115/8 octombrie 2020 privind aprobarea Raportului de activitate pentru anul 2019 

al Casei de Cultură a Studenţilor din Suceava.  

 

Hotărârea nr. 116/08 octombrie 2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind desfășurarea 

activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și pentru prelucrarea 

datelor cu caracter personal pentru învățământul superior (R75).  

 

Hotărârea nr. 117/08 octombrie 2020 cu privire la aprobarea de principiu pentru inițierea unui 

nou program de studii universitare de licență în cadrul Facultății de Științe ale Educației.  
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Hotărârea nr. 118/08 octombrie 2020 cu privire la aprobarea constituirii în cadrul Universităţii 

„Ştefan cel Mare” din Suceava a Serviciului propriu pentru situații de urgență de tip P1 și 

modificarea organigramei sistemului de management prin includerea acestei structuri.  

 

Hotărârile Consiliului de Administrație 

 

Hotărârea nr. 97/6 octombrie 2020 cu privire la aprobarea calendarului de desfășurare a 

concursului pentru ocuparea postului didactic de asistent, poz. 29, din statul de funcții al 

departamentului de Educație Fizică și sport, vacant pe perioadă determinată, în cadrul Facultății 

de Educație Fizică și Sport.  

 

Hotărârea nr. 98/6 octombrie 2020 cu privire la aprobarea calendarului de desfășurare a 

concursului pentru ocuparea postului didactic de asistent, poz. 45, din statul de funcții al 

departamentului de Drept și Științe Administrative, vacant pe perioadă determinată, în cadrul 

Facultății de Drept și Științe Administrative. 

 

Hotărârea nr. 99/6 octombrie 2020 cu privire la aprobarea calendarului de desfășurare a 

concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice de asistent, poz. 32, asistent poz. 33 și asistent 

poz.34 din statul de funcții al Departamentului de Științe Umane și Social Politice, vacante pe 

perioadă determinată, în cadrul Facultății de Istorie și Geografie. 

 

Hotărârea nr. 116/31 octombrie 2020 privind suspendarea activităților on-site începând cu data 

de 2 noiembrie 2020. 

 

Hotărârea nr. 113/ 27 octombrie 2020 cu privire la acordarea unor burse conform Regulamentului 

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

 

Hotărârea nr. 110/ 27 octombrie 2020 cu privire la aprobarea calendarului de desfășurare a 

concursului pentru ocuparea postului didactic de asistent, poz.28 din statul de funcții al 

Departamentului de Științe ale Educației, vacant pe perioadă determinate, în cadrul Facultății de 

Științe ale Educației. 

 

Hotărârea nr. 109/ 27 octombrie 2020 cu privire la completarea structurii anului universitar 2020-

2021 pentru Facultatea de Educație Fizică și Sport, Facultatea de Inginerie Electrică și Știința 

Calculatoarelor, Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management, Facultatea de 

Litere și Științe ale Comunicării și Facultatea de Silvicultură. 

 

Hotărârea nr. 108/ 27 octombrie 2020 cu privire la scoaterea la concurs a gradațiilor de merit, 

disponibile în anul 2021, în cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, precum și a 

calendarului de concurs. 

 

Hotărârea nr. 107/ 27 octombrie 2020 cu privire la aprobarea scoaterii la concurs a posturilor 

didactice vacante pe perioadă nedeterminată, semestrul I, anul universitar 2020 – 2021. 

 

Hotărârea nr. 106/ 20 octombrie 2020  cu privire aprobarea redistribuirii unor locuri la programele 

de studii de licență (IF), masterat și doctorat pentru anul universitar 2020-2021. 

 

Hotărârea nr. 105/ 13 octombrie 2020 cu privire la aprobarea Procedurii operaționale privind 

achiziția de imobile PO-DGA-01. 

 

Hotărârea nr. 104/ 13 octombrie 2020 cu privire la încadrarea în cazuri de forță majoră a 

mobilităților de personal Erasmus+ outgoing – semestrul II al anului universitar 2019-2020. 
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Hotărârea nr. 103/ 13 octombrie 2020 cu privire la aprobarea redistribuirii unor locuri la 

programele de studii de licență (IF), pentru anul universitar 2020 – 2021. 

 

Hotărârea nr. 102/ 6 octombrie 2020 cu privire la aprobarea redistribuirii locurilor la programele 

de studii de licență (IF) și masterat pentru anul universitar 2020-2021. 

 

Hotărârea nr. 101/ 6 octombrie 2020 cu privire la încadrarea  în cazuri de forță majoră a 

mobilităților studenților Erasmus+ outgoing – semestrul II al anului universitar 2019-2020. 

 

Hotărârea nr. 100/ 6 octombrie 2020 cu privire la aprobarea calendarului de desfășurare a 

concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice de asistent, poz. 40 și asistent poz.41 din statul 

de funcții al Departamentului de Limba și Literatura română și Științele Comunicării, vacante pe 

perioadă determinată, în cadrul Facultății de Litere și Științe ale Comunicării. 
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