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Sinteza articolului 

N.B. USV suspendă de 
astăzi activitățile 
față în față 

www.crainou.ro 
02.11.20 

Actualitate Conducerea Universității „Ștefan cel Mare” Suceava a anunțat că a 
aprobat o serie de măsuri preventive după ce 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. 
Drept urmare, la data de 31 octombrie, Universitatea „Ștefan cel Mare” 
din Suceava a decis ca, începând cu data de 2 noiembrie, să suspende 
parțial activitatea on-site (față în față). Hotărârea de trecere în regim 
online 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 
Administrație Publică, Științe ale Educației și Istorie și Geografie, cu 
excepția programelor de studii Geografie și Geografia Turismului. 
Suspendarea activităților este valabilă până la finalul semestrului I din 
actualul an universitar. 
Studenții acestor facultăți, care sunt în prezent cazați în cămine, vor 
elibera camerele până cel târziu pe data de 4 noiembrie a.c. Cazurile 
excepționale vor fi analizate de conducerea universității. Căminele vor 
rămâne deschise pentru studenții tuturor celorlalte facultăți ale 
universității. 
Studenții din anul I de la facultățile de Inginerie Electrică și Știința 
Calculatoarelor, Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management, 
Inginerie Alimentară, 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 turismului (FIG) vor continua să 
desfășoare laboratoarele on-site (față în față).[…] 
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Ziar de Suceava 80,65% dintre 
moldovenii care au 
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Politica Ieri, în Republica Moldova a avut loc primul tur al alegerilor 
prezidențiale. Cum la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) 



votat la USV au ales-
o pe Maia Sandu ca 
viitor președinte al 
Republicii Moldova 

sunt mulți studenți ce provin din Republica Moldova, în campus a fost 
amenajată o secție de vot. 
760 de cetățeni moldoveni s-au prezentat la secția de vot amplasată în 
interiorul campusului USV, majoritatea votând cu Maia Sandu, liderul 
formațiunii proeuropene Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). 
Vă prezentăm cum au votat moldovenii prezenți la urnele de vot de la 
USV: 
    Maia Sandu – 613 (80,65%) 
    Renato Usatîi – 68 (8,94%) 
    Octavian Țîcu – 23 (3,02%) 
    Andrei Nastase – 20 (2,63%) 
    Dorin Chirtoacă – 16 (2,10%) 
    Igor Dodon – 11 (1,44%) 
    Violeta Invanov – 5 (0,65%) 
    Tudor Deliu – 3 (0,39%) 
 
[…]Un al doilea tur de scrutin va fi organizat pe 15 noiembrie 2020, 
deoarece niciunul dintre cei opt candidați la funcția de președinte al 
Republicii Moldova nu a întrunit 50% din voturile valabil exprimate. În 
turul doi vor concura primii doi clasați după primul tur – Maia Sandu și 
Igor Dodon. 

N.B. Conducerea USV a 
discutat cu 
ambasadorul 
Kazahstanului în 
România despre 
cooperarea în 
domeniul academic 
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Actualitate Conducerea Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) a primit, 
joi, vizita unei delegații a Republicii Kazahstan în România, condusă de 
Nurbakh Rustemov, ambasador extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Kazahstan în România. Din componența delegației au făcut 
parte Kairat Karabayev, ministru-consilier, Serzhan Shagatayev, secretar 
II, Azamat Kagenov, consul, alături de care s-au aflat Tudor Afanasov, 
președinte al Asociației Camera de Cooperare Economică și Culturală 
Româno-Rusă, precum și pr. Constantin Oprea, consilier cultural la 
Arhiepiscopia Sucevei 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 Consiliului strategic al USV, lector univ. dr. Vasile Demciuc și lector 
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univ. dr. Codruț Șerban, coordonator al Serviciului de relații publice, 
comunicare și imagine al USV, care a moderat discuțiile.[…] 
Relațiile academice cu Republica Kazahstan 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, rectorul USV, și a prof. 
univ. dr. Ștefan Purici, prorector cu imaginea universității, relații 
internaționale și dezvoltare europeană a USV, la Târgul educațional 
Astana (23-25 noiembrie 2016). 
În acest an, USV a inclus în aplicația Erasmus+ și Republica Kazahstan, 
prin KIMEP University JSC (Almaty), fiind obținută suma de 14.760 euro, 
din care se vor organiza mobilități incoming și outgoing. Totodată, 
rectorul USV a venit cu inițiativa deschiderii unor linii de programe cu 
diplomă dublă cu universități din Republica Kazahstan, universitatea 
suceveană având deja o experiență semnificativă în derularea unor 
astfel de programe. 

O.N. 7 elevi, un copil de 
grădiniță, trei 
profesori și trei 
angajați din sistemul 
de învățământ au 
fost depistați cu 
COVID 
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Suceava […]În ceea ce privește personalul din unitățile de învățământ, DSP 
Suceava a transmis că trei profesori din județul Suceava au primit 
rezultate pozitive la testarea pentru COVID – unul de la Liceul 
Tehnologic Liteni, o profesoară de la Palatul Copiilor Suceava și un cadru 
didactic din Broșteni, care predă la un liceu din Borca, județul Neamț. 
De asemenea, au mai fost depistate cu COVID o îngrijitoare de la 
Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, o bibliotecară de la Colegiul 
Tehnic Rădăuți și o secretară de la Universitatea „Ștefan cel Mare” 
Suceava. […] 

www.newsbucovina.ro 
02.11.20 

www.newsme.ro 
02.11.20 

__________ Doar unul din cei 
500 de studenți de 
la Facultatea de 
Inginerie Alimentară 
din cadrul USV s-a 
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Educație Până acum, doar unul din cei 500 de studenți de la Facultatea de 
Inginerie Alimentară -FIA din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din 
Suceava s-a îmbolnăvit de COVID-19. Decanul FIA, Mircea Oroian, a 
declarat, prin telefon, la Radio Top, că este vorba despre un student care 
desfășura activități online și nu a interacționat cu alți studenți, astfel că 
nu au apărut infectări în masă. El a mai spus că la nivelul Facultății de 
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îmbolnăvit de 
COVID-19 
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Inginerie Alimentară s-au luat măsuri pentru a se păstra distanțarea 
fizică, scaunele fiind puse la 1,5 metri între ele, iar acolo unde nu a fost 
posibil s-a montat plexiglas între bănci. FIA se numără printre facultățile 
USV care nu derulează activități exclusiv online, după ce la nivelul 
Sucevei gradul de infectare cu SARS-Co-2 a depășit pragul de 3 la mia de 
locuitori. Decanul a afirmat: „Consiliul de Administrație al Universității 
„Ștefan cel Mare” a decis intrarea în scenariul roșu la anumite facultăți, 
adică mutarea tuturor activităților didactice în online. În cadrul 
facultăților de inginerie s-a hotărât ca activitatea de laborator să aibă 
loc în campus. Doar laboratoarele. În rest, cursurile, seminariile și 
proiectele se derulează online”. Întrebat ce se întâmplă la universități 
din alte țări din Europa, Mircea Oroian a răspuns: „Am vorbit săptămâna 
trecută cu niște colegi care sunt la Universitatea Politehnică din 
Valencia. Nu s-a închis acea universitate. Cursurile se desfășoară la 
Universitate, cu formații reduse, de exemplu, de la 100 la 30, funcție de 
capacitatea sălii”. Decanul FIA a mai declarat: „Universitatea Politehnică 
din Valencia nu are cămine. Adică, studenții se cazează în apartamente 
de pe piața liberă, astfel încât nu ar fi de gestionat eventuale focare de 
COVID. În această situație, misiunea universității devine mai simplă”. 

Bogdan 

Diaconița 

Cursuri gratuite de 
antreprenoriat 
pentru mame la USV 
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Știri, Suceava Universitatea Ștefan cel Mare Suceava organizează o nouă serie de 
cursuri gratuite  de antreprenoriat și competențe digitale pentru 
mamele cu vârsta maximă de 29 ani, care se află în concediu de 
maternitate sau au terminat concediul și nu au un loc de muncă. 
Cursurile încep în ultima săptămână din noiembrie, se desfășoară online 
și au o durată de 3 luni. 
Pentru o bună desfășurare a activităților, este recomandată conectarea 
de pe un calculator personal. 
Mamele care aleg cursurile de instruire antreprenorială vor dobândi 
abilități și cunoștințe de bază necesare dezvoltării ideilor de afaceri, 
lansării de startup -uri și comercializării produselor sau serviciilor. 
Cursurile de IT se axează preponderent pe comerț electronic și web 
design. 



Cursurile sunt susținute de lectori USV afiliați la Facultățile de Inginerie 
Electrică și Științe Economice. 
Toate absolventele primesc diplome și sunt incluse într-o bază de date 
a USV, pentru a beneficia de alte oportunități de instruire și participare 
la proiecte care susțin comunitatea locală. 

 


