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Local Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din cadrul 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava demarează pentru al treilea 
an consecutiv, din dorința de a sprijini tinerii care doresc să profeseze 
ca ingineri, o serie de activități dedicate studenților din anul I în scopul 
reducerii abandonului școlar și al adaptării acestora la un nou mod de 
învățare. 
Proiectul „Motivație Academică în Științe Inginerești”, finanțat prin 
programul ROSE al Ministerului Educației Naționale, se va desfășura 
permanent pe perioada semestrului I și se bazează pe activități de 
antrenament pentru performanță și remediere în aria curriculară 
științe, tutoriat studențesc, orientare și consiliere într-o carieră 
inginerească de succes, inițiere în antreprenoriat. Pe lângă aceste 
activități vor avea loc workshop-uri, întâlniri ale studenților cu 
angajatori și specialiști din domeniul automaticii, electronicii, 
electrotehnicii, energeticii și al calculatoarelor. Echipele de 
management și implementare sunt formate din cadre didactice ale 
facultății, personal didactic auxiliar și studenți voluntari din anii mari, 
membri ai unor organizații studențești. Programul activităților va fi 
afișat lunar pe pagina web a facultății.[…] 
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Local Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava va organiza vineri, 16 
octombrie, un workshop internațional intitulat „O istorie a traducerilor 
în limba română – secolul XX – Traducerea științelor umaniste, artelor 
și ecologiei”. Evenimentul va avea ca participanți cercetători din ţară, de 
la universităţile din Bucureşti, Cluj, Craiova, Iaşi, Timişoara, Târgu 
Mureș, Suceava, precum şi din Republica Moldova, Ucraina și Franța. 
Activitățile workshop-ului vor avea loc online, iar participanții vor 
prezenta o parte dintre rezultatele realizate, vor dezbate și vor 
confrunta puncte de vedere care vor servi drept reper în următoarea 



etapă de lucru a proiectului. Cercetarea în acest domeniu își propune 
tocmai realizarea unei istorii a traducerilor în limba română, inexistentă 
până acum în cultura noastră, traducerile constituind parte integrantă a 
patrimoniului intelectual, cultural, ştiinţific și literar al unei culturi. 
Evenimentul este organizat Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale 
Comunicării din cadrul USV, între orele 9.00-17.00. Atelierele de lucru 
vor începe cu transmiterea mesajului de salut din partea Decanatului 
Facultății de Litere și Științe ale Comunicării de către conf. univ. dr. 
Simona Aida Manolache, prodecan, și vor continua cu un bilanț de 
etapă, prezentat de profesor univ. dr. Muguraș Constantinescu, 
inițiatoarea proiectului.[…] 

 

 

 

 

 

 

 


