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Știri Valentin Popa, rectorul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, a fost 
ales vicepreședinte al Consiliului Național al Rectorilor din România, în 
cadrul ședinței desfășurate la Universitatea Transilvania Brașov. 
 
În plen au participat 69 de rectori, iar conducerea a fost aleasă prin vot 
secret. 
 
Președinte a fost desemnat Sorin Cîmpeanu – Universitatea de Științe 
Agronomice și Medicină Veterinară din București, iar secretar general 
Mihnea Costoiu – Universitatea Politehnica din București. 
 
Totodată, au fost aleși 17 vicepreședinți, printre care și Popa. 
 
„Cu această ocazie, Plenul CNR a validat și obiectivele pentru a construi 
un mediu universitar pregătit să răspundă atât provocărilor situației 
epidemiologice, cât și standardelor de calitate și cerințelor pieței 
muncii, astfel încât, chiar și în condiții speciale, să se poate menține 
continuitatea și creșterea calității activităților didactice și de cercetare 
științifică, a competitivității fiecărei universități și a învățământului 
superior ca sistem în noul cadrul european”, se precizează într-un 
comunicat de presă. 
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Societate Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a făcut cunoscut că a 
aprobat structura și organizarea activităților didactice în anul universitar 
2020-2021, în cadrul ședinței Senatului Universității din 10 septembrie. 
 
Potrivit USV, noul an universitar va începe în data de 5 octombrie. 
 
Anul acesta s-a hotărât reducerea densității populației școlare în 
campus pe durata activităților față în față (on-site) și a cazării în cămine. 
 
Potrivit USV, în acest sens, se vor forma două grupuri de studenți care 
studiază la ciclul de licență IF și ID, notate A și B. Grupul A va fi format 
din studenții anului I, de la toate facultățile, și studenții anilor superiori 
(II, III și IV) ai facultăților de Drept și Științe Administrative, Litere și 
Științe ale Comunicării, Științe Economice și Administrație Publică și 
Științe ale Educației. Grupul B va fi alcătuit din studenții din ani superiori 
(II, III, IV) ai facultăților de Educație Fizică și Sport, Inginerie Alimentară, 
Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, Inginerie Mecanică, 
Mecatronică și Management, Silvicultură și Istorie și Geografie. 
În semestrul I, organizarea activităților didactice, respectiv cazarea 
studenților din cele două grupe se va desfășura după cum urmează: în 
intervalul 5 octombrie – 15 noiembrie, Grupul A va fi cazat în cămine și 
va desfășura seminarii, laboratoare și alte activități practice desfășurate 
preponderent on-site. În săptămâna 16 noiembrie – 22 noiembrie, după 



decazarea studenților din Grupul A, va avea loc dezinfecția tuturor 
spațiilor de studiu și de cazare. Începând cu 23 noiembrie, studenții din 
Grupul B se vor caza în cămine și vor desfășura activități didactice on-
site, până pe data de 17 ianuarie. În căminele USV vor fi cazați în aceeași 
cameră, pe cât posibil, studenți de la aceeași facultate, din același an și 
același program de studiu. 
 
Activitatea la masterat, doctorat, învățământ la distanță (ID), activitățile 
de cercetare și cele desfășurate în proiectele contractate se desfășoară, 
de regulă, on-site. În cazuri motivate, decanul poate aproba 
desfășurarea cursurilor și/sau proiectelor didactice în mod online, iar 
rectorul poate aproba solicitările privind munca la domiciliu/telemuncă. 
 
În anul universitar 2020-2021, orele de activitate on-site vor avea o 
durată de 45 de minute. Sălile vor fi aerisite înainte de începutul 
activităților didactice, pe durata întreruperii activităților didactice în 
respectiva sală, la finalizarea activităților didactice în ziua respectivă și 
oricât de des este posibil pe durata desfășurării acestor activități. Ușile 
sălilor vor fi, de regulă, deschise. 
 
USV precizează că activitatea de predare on-site se va desfășura în 
module de către 3 ore fizice, fără pauze între ore și fără pauză între 
module dacă în sala respectivă nu se schimbă formația de studiu. Dacă 
formația de studiu se schimbă în sala respectivă, o pauză pentru aerisire 
și dezinfectarea suprafețelor și a încăperii, inclusiv cu echipamente UV, 
va fi prevăzută în orar. În cazul activității online, orele didactice vor avea 
durata normală de 50 de minute, cu pauze de 10 minute între ele. 
Toate examenele se vor desfășura față în față 
Examenele, colocviile, restanțele, reexaminările, examenele de 
finalizare a studiilor, examenele de grad și oricare alte examinări, 
inclusiv cele de evaluare pe parcurs, se vor susține on-site, cu formații 
de studiu potrivite cu capacitatea sălilor în care se va desfășura 
examinarea. 



În ceea ce privește restaurantul studențesc, acesta va funcționa, în 
principal, asigurând servirea mesei doar la caserole, pentru a fi 
consumate la domiciliu/ cămin/birou. Un număr limitat de locuri va 
putea fi asigurat la mesele din interior, în condițiile respectării normelor 
sanitare în vigoare. 
USV atrage atenția asupra faptului că în campus, atât în spațiile închise, 
cât și în cele deschise, va fi obligatorie purtarea măștii de protecție, de 
unică folosință. De asemenea, accesul în campus va fi permis exclusiv 
studenților, personalului USV și invitaților acestora și se va face doar pe 
la intrările organizate în acest sens. 
Cuantumul burselor sociale acordate în anul universitar 2020-2021 va fi 
suplimentat cu suma de 50 de lei/lună, destinată procurării de către 
studenți a măștilor de unică folosință. Totodată, în anul universitar 
2020-2021, menținerea burselor studenților nu va fi condiționată de 
prezență. 
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Protecția datelor cu caracter personal. Impactul noilor tehnologii și 
dreptul (ediția a V-a)[…] 
Moderatori: 
– prof. univ. dr. Daniel-Mihail ȘANDRU, cercetător științific I, Institutul 
de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”, Academia Română 
– univ. dr. av. Maria Dumitru, Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava 
 
Evenimentul va fi transmis LIVE gratuit pe JURIDICE.ro […] 
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Știri La sfârșitul săptămânii, la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară 
Suceava a avut loc evenimentul Ziua Europeană a Limbilor. 
 
 În prima parte au luat cuvântul directorul Colegiului Economic EUGENIA 
TRUFIN, lector doctor MARIANA ȘOVEA de la Universitatea „Ștefan cel 
Mare” și președinta O.N.G -ului Bursa Pentru Viată, AURA ȘTEFĂNESCU. 
A urmat un program artistic susținut de elevii școlilor partenere, iar la 
final s-au înmânat diplomele din cadrul concursului de desen, care a 
avut ca secțiuni grafica și pictura.[…] 

 


