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Oana Nuțu USV își primește de 
azi studenții care 
vor fi cazați în 
cămine în noul an 
universitar 
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Suceava Începând de azi și până pe 2 octombrie, studenții Universității „Ștefan 
cel Mare” Suceava (USV) care au obținut un loc de cazare în cămine vor 
trece prin toate procedurile impuse de situația medicală actuală pentru 
a intra în posesia camerei în care vor sta pentru anumite perioade de 
timp, în noul an universitar. Azi și mâine sunt așteptați studenții din anii 
terminali, alături de doctoranzi și masteranzi, urmând ca mâine și 
miercuri să se cazeze studenții din anul II. Perioada 30 septembrie-2 
octombrie este rezervată bobocilor din anul I pentru a realiza 
procedurile de cazare. Studenții din Republica Moldova și Ucraina – 
Românii de pretutindeni, care încep activitatea în campusul USV în 
prima serie, vor fi cazați în cămine în zilele de 2, 3 și 4 octombrie. Ei au 
de trecut prin exact aceleași proceduri ca și studenții români. 
 
Prima și cea mai importantă condiție, generată de situația 
epidemiologică, este prezentarea rezultatului testului PCR Covid-19, dar 
și a documentelor care să ateste plata testului efectuat de către 
studentul ce urmează a fi cazat. Acest aspect este foarte important, 
deoarece universitatea suceveană a decis ca toate cheltuielile de 
testare a studenților ce urmează a fi cazați în căminele studențești să fie 
decontate de către instituție. „La cazare, studenții sunt obligați să 
prezinte testul RT – PCR Covid 19 – exudat (Biologie moleculară) 
efectuat cu 3 zile lucrătoare înainte de data cazării, însoțit de 
documente justificative de efectuare a plății testului (chitanță, factură 
etc.). Nu sunt acceptate testele efectuate pe bază de sânge”, precizează 
reprezentanții Serviciului Social din cadrul USV. În baza unui rezultat 
negativ, studenții, împărțiți după programul și anul de studiu, se vor 
prezenta în ziua în care sunt programați pentru a intra în posesia locului 
de cazare. 



Perioada de cazare este între 5 octombrie și 16 noiembrie, reprezentând 
primele 7 săptămâni de cursuri. Astfel, anul universitar 2020-2021 
începe în data de 5 octombrie, iar studenții USV de la ciclul de licență IF 
și ID vor forma două grupuri, 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.[…] 
 
Universitatea suceveană oferă reduceri la tarifele de cazare, pentru 
anumite categorii de studenți. „Pentru a beneficia de reducere la 
tarifele de cazare, studenții cu părinți cadre didactice și didactice 
auxiliare, orfanii de unul sau ambii părinți, studenții cu dizabilități, cei 
aflați în regim de protecție specială (case de copii, centre de asistență 
sau plasament familial) vor prezenta la cazare acte doveditoare 
semnate și ștampilate de instituțiile de pe raza județului de 
proveniență”. De asemenea, pe lângă posibilitatea cazării în căminele 
proprii, USV vine în sprijinul studenților care se vor caza pe cont propriu, 
prin oferirea unei subvenții de cazare. Studenții de la forma de 
învățământ cu frecvență care studiază pe locuri finanțate de la bugetul 
de stat și care locuiesc în alte spații decât căminele universității pot 
primi lunar o subvenție individuală de sprijin pentru cazare, cuantumul 
maxim fiind de până la 1400 lei/an. 
 
Ordinea studenților care beneficiază de cazare se stabilește în baza 
punctajului de cazare obținut în urma încadrării în unul sau mai multe 
dintre criteriile privind distribuirea locurilor de cazare studenților în 
căminele studențești, în anul universitar 2020-2021. Fiecărei dintre cele 
10 facultăți ale USV i-a fost alocat un anumit număr de locuri de cazare, 



care au fost repartizate, în funcție de cereri, acelor studenți care au 
obținut punctajele cele mai mari. 

Valentin 

Trufasu 

 

Ce materii se vor 
studia în viitor: 
Marketing 3.0, 
Matematici 
avansate și 
Securitatea 
informației. 
„Profesia de dascăl 
dispare în 20-30 ani” 

www.adevarul.ro 
26.09.20 

Orașul tău Conferențiarul universitar Tiberiu Socaciu este un dascăl vizionar: 
lucrează, alături de alți colegi, la înființarea unei noi instituții de 
învățământ superior, unde să fie admiși cei mai buni elevi, ce vor fi 
pregătiți în domenii la mare căutare în acest moment, scopul fiind să 
deprindă competențe și nu doar să acumuleze informații. Știri pe 
aceeași temă Meditații gratuite pe o platformă creată de cinci studente. 
Daria, fon... Tehnicianul dentar care deschide drumul progresului în 
învățământ. „Un... Pionieratul unei profesoare. Animație 3D pentru a 
atrage elevii spre i... Tiberiu Socaciu (48 de ani) este conferențiar 
universitar la Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității 
„Ștefan cel Mare” din Suceava, însă experiența sa se extinde dincolo de 
mediul academic românesc. A absolvit Facultatea de Matematică, cu 
specializarea în informatică, la Cluj-Napoca și are un masterat în 
proiectarea și implementarea sistemelor complexe și un doctorat în 
Cibernetică. În plus, a absolvit o școală postuniversitară la Academia 
Română, tot în Cibernetică. La facultatea din Suceava predă cursuri de 
programare, de inițiere în sistemele de operare și cursuri de programare 
orientate pe obiecte. Pe lângă activitatea universitară, Tiberiu Socaciu 
s-a angajat și profesor de informatică la Colegiul Național „Petru Rareș” 
din Suceava. A descoperit frumusețea meseriei de dascăl încă din 
studenție, când a fost suplinitor la Liceul de Informatică din Cluj, fiind 
selectat după ce a luat locul doi la Olimpiada Națională de Informatică. 
În aceeași perioadă, însă, a descoperit și alte medii profesionale: în 
facultate, a creat software-uri pentru firme, iar ulterior a lucrat ca 
expert în securitatea informațiilor la Ministerul Apărării Naționale și la 
NATO. În prezent, face parte din Comisia Națională de Informatică și 
concepe, alături de colegii săi, subiectele pentru olimpiadele județene 
și naționale, dar și pentru lotul olimpic al României. Educația online, o 
soluție a viitorului Reputatul profesor consideră însă că, în viitorul 
apropiat, școala va trece printr-o reformă radicală, care nu va fi 
neapărat promovată de stat, ci de necesități. Crede că, în zece ani, 
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școala clasică va dispărea. „Nici tinerii și nici cei care îi învață nu reușesc 
să fie vizionari în legătură cu viitorul. Aceasta este o mare problemă, 
pentru că noi îi pregătim pe elevi și pe studenți pentru viață. Doar cei 
care nu vor nu înțeleg că tot mediul universitar s-a opus apariției unor 
noi forme de educație”, spune tranșant profesorul. Face referire, de 
pildă, la învățământul online, mult discutat în perioada izolării impuse 
de pandemie. […] 

O.N. Masă rotundă cu 
USV și agenți 
economici, pentru 
„Transferul 
tehnologic de la 
universitate către 
mediul economic în 
regiunea de Nord-
Est” 

www.obiectivdesuceava.ro 
25.09.20 

 În cadrul manifestării a fost lansat oficial parteneriatul dintre USV și 
Steinbeis Transfer Management, care deschide calea unei colaborări 
directe cu mediul economic german și a implementării modelului 
german de transfer tehnologic între universități și întreprinderi mici și 
mijlocii. De asemenea, a fost prezentat proiectul Parcului Științific și 
Tehnologic Siret, în valoare totală de peste 4 milioane de euro, care se 
află în faza finală de contractare a unei finanțări europene și va fi 
implementat în colaborare de Primăria Siret, Universitatea „Ștefan cel 
Mare” din Suceava, Consiliul Județean Suceava și East European Border 
Siret. 
Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) își propune extinderea 
dezvoltării cercetării științifice în afara spațiului universitar, prin 
intensificarea colaborărilor cu mediul socio-economic și o nouă 
abordare a transferului tehnologic și de cunoștințe. Direcțiile principale 
ale acestui plan de dezvoltare au fost prezentate în cadrul manifestării 
„Transferul tehnologic de la universitate către mediul economic în 
regiunea de Nord-Est”, coordonată de prof.univ.dr. Mihai Dimian, 
prorector cu activitatea științifică al USV. Astfel, a fost lansat oficial 
parteneriatul dintre USV și Steinbeis Transfer Management, parteneriat 
care deschide calea unei colaborări directe cu mediul economic german 
și a implementării modelului german de transfer tehnologic între 
universități și întreprinderi mici și mijlocii. Directorul rețelei Steinbeis 
pentru Europa de Est, Juergen Raizner, prezent la eveniment, a descris 
rețeaua existentă cu peste 1.000 de centre de transfer tehnologic 
răspândite în întreaga lume, precum și principiile de bază ale Steinbeis: 
utilizarea infrastructurii existente de cercetare și dezvoltare, beneficii 
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pentru clienți, interfața stat-economie, disponibilitate, adaptabilitate, 
abordare holistică, descentralizare și ierarhie plată, organizare simplă, 
internaționalizare, independență financiară. 
 
De asemenea, în cadrul manifestării ce a avut loc la USV a fost prezentat 
proiectul Parcului Științific și Tehnologic Siret, în valoare totală de peste 
4 milioane de euro, care se află în faza finală de contractare a unei 
finanțări europene și va fi implementat în colaborare de Primăria Siret, 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Consiliul Județean Suceava 
și East European Border Siret. Prezentarea proiectului și a ofertei 
Parcului Științific și Tehnologic a fost efectuată de Directorul Executiv al 
East European Border Siret, Viorel Haiura. 
 
„Prof.univ.dr.ing Gheorghe Gutt, lider al activității de inventică din USV 
și director al Parcului Industrial Bucovina 1, a prezentat situația și 
oportunitățile oferite de viitoarea dezvoltare a Parcului Industrial din 
apropierea Aeroportului „Ștefan cel Mare” Salcea, în timp ce decanii 
Facultăților de Inginerie Alimentară și de Silvicultură, prof.univ.dr.ing. 
Mircea-Adrian Oroian și lector univ.dr. Ciprian Palaghianu, au oferit 
modele de bune practici ale cooperării dintre universitate și companii 
din regiune, precum și direcții viitoare de acțiune ale acestor 
colaborări”, au precizat sursele USV. 
Implicare activă a universității sucevene în susținerea dezvoltării 
regionale 
 
Printre cei peste 50 de participanți la această masă rotundă s-au aflat 
cercetători și doctoranzi USV, precum și reprezentanți ai agenților 
economici din Regiunea de Nord-Est,precum Mopan Suceava SA, Killer 
SRL Suceava, Mind Software SRL Suceava, Emanuel Com SRL Botoșani, 
Suc de cătină SRL Suceava, Alma Packing SRL Piatra Neamț, Solina 
România SRL, Casa pâinii SRL Botoșani, Rema Consult SRL, Safe 
Consulting Alt SRL și reprezentați ai instituțiilor publice, precum 
Primăria Municipiului Suceava, Primăria Siret, Colegiul Tehnic de 



Industrie Alimentară Suceava, Direcția Sanitară Veterinară și pentru 
Siguranța Alimentelor Suceava și Direcția Sanitară Veterinară și pentru 
Siguranța Alimentelor Botoșani, care au avut și întâlniri de lucru directe 
cu noul coordonator al Serviciului de Transfer Tehnologic și Companii 
Spin-off al USV, conf.univ.dr.ing. Adriana Dabija, și directorul noii 
sucursale Steinbeis înființate la USV, șef lucr.dr.ing. Irina Beșliu 
Băncescu. 
[…] 

__________ Conferință online 
pentru promovarea 
sănătății mintale în 
școli 

www.intermediatv.ro 
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Actualitate Facultatea de Științe ale Educației din cadrul Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava, în cooperare cu Inspectoratul Școlar al Județului 
Suceava, va organiza conferința online cu tema Promovarea sănătății 
mintale în școală. Evenimentul se va desfășura miercuri, pe 30 
septembrie, și de adresează profesorilor, dar și părinților elevilor. 
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