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Silvia Marcu Suceava: 50 de 
mame au finalizat 
cursurile de 
antreprenoriat prin 
proiectul 
„Mommypreneurs”, 
implementat de USV 
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Educație și 
Știință 

Un număr de 50 de mame au finalizat cursurile de antreprenoriat și au 
pregătit planuri de afaceri competitive în cadrul proiectului 
„Mommypreneurs”, implementat de Universitatea ''Ștefan cel Mare'' 
din Suceava (USV), iar alte 32 au absolvit cursurile de Competențe 
Digitale și au învățat să creeze magazine online și site-uri. 
Potrivit USV, toate absolventele au primit diplome și au fost incluse într-
o bază de date a instituției academice, pentru a beneficia de alte 
oportunități de instruire și participare la proiecte care susțin 
comunitatea locală. 
Cursurile din proiectul „Mommypreneurs” 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, rețea) necesare dezvoltării ideilor de afaceri, lansării de 
startup-uri și comercializării produselor / serviciilor.[…] 
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Radu Lupașcu Zece tineri filologi 
suceveni au 
participat cu succes 
la conferința 
internațională de la 
Sibiu „Noi direcții și 
perspective 
metodologice în 
studiile lingvistice și 
literare” 
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Local Început bun de an academic pentru tinerii cercetători filologi din cadrul 
USV, remarcați zilele trecute în cadrul Conferinței Tinerilor Cercetători 
în Filologie, organizată online de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. 
Organizată în zilele de 22, 23 și 24 octombrie sub denumirea de „Noi 
direcții și perspective metodologice în studiile lingvistice și literare”, 
conferința a avut loc la inițiativa prof. univ. dr. Andrei Terian, prorector 
pentru cercetare, inovare și internaționalizare. 
La cele nouă ateliere dedicate cercetărilor privind limba și literatura 
română, limbile și literaturile engleză, franceză, germană, cât și folclorul 
și studiile culturale au participat zece doctoranzi în domeniul filologie 
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din universitatea suceveană. Aflați în anii II și III de studii doctorale și 
îndrumați de profesorii universitari Mircea Diaconu, Rodica Nagy, 
Sanda-Maria Ardeleanu și Muguraș Constantinescu, ei au prezentat 
interesante comunicări în una dintre cele patru limbi ale colocviului, în 
funcție de domeniul lor specific de cercetare. 
Tinerii filologi care au reprezentat strălucit Universitatea „Ștefan cel 
Mare” și implicit școala doctorală de științe sociale și umaniste sunt: 
Otilia Ungureanu,  Ioana-Daniela Bălăuță, Delia Pătrăucean, Alin 
Găleată, Carmen 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 lună de activitate doctorală, dar care are deja 
experiența participării la conferințe din anii de licență și masterat, când 
a obținut câteva premii la concursuri de cercetare sau de traducere. Ea 
a primit invitația de a participa cu o contribuție despre fenomenul 
retraducerii la un volum colectiv pe teme de traductologie, ce va apărea 
la Universitatea gazdă.[…] 
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Actualitate […]Noaptea Cercetătorilor se desfășoară, anual, în peste 350 de orașe 
din Europa, cu sprijinul Comisiei Europene, aducând știința în mijlocul 
publicului. 
Activitatea se va desfășura în 24 de orașe din România și face parte din 
seria de evenimente finanțate de către Comisia Europeană prin 
Programul Cadru de Cercetare și Inovare H2020 (2014–2020), acțiunile 
Marie Sklodowska-Curie. 
La nivel național, proiectul va fi implementat de Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza”, din Iași, în calitate de coordonator, în colaborare 
cu următorii parteneri: Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS), 
Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), Universitatea Babeș-Bolyai 
din Cluj-Napoca (UBB), Universitatea din Craiova (UCV), Universitatea 
din București (UB), Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), 
Universitatea Maritimă din Constanța (CMU), Institutul Național de 
Cercetare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației, Măgurele 
(INFLPR), Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica 
Pământului, Măgurele (INCDFP), Institutul de Fizică Atomică, Măgurele 



(IFA), Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica 
Materialelor, Măgurele (INCDFM), Institutul de Științe Spațiale, 
Măgurele (ISS), Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Optoelectronică, Măgurele(INOE 2000) și Institutul Național de Fizică și 
Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”, Măgurele (IFIN-HH). 

 

 

 

 

 

 

 


