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__________ USV organizează 
cursuri gratuite 
pentru mămici 

www.radautiziar.ro 
04.11.20 

Știri Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava organizează o nouă serie 
de cursuri gratuite de Antreprenoriat și Competențe Digitale pentru 
mămicile cu vârsta maximă de 29 de ani, care se află în concediu de 
maternitate sau au terminat concediul și nu au un loc de muncă. 
Cursurile încep în ultima săptămână a lunii noiembrie 2020, se 
desfășoară online și au o durată de 3 luni. Pentru o bună desfășurare a 
activităților, este recomandată conectarea de pe un calculator 
personal/laptop. 
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. 
Cursurile de IT se axează preponderent pe comerț electronic și web 
design. Subiectele care urmează să fie predate vor dezvolta cele mai 
solicitate abilități digitale pe piață în acest moment, la un nivel care NU 
necesită o experiență anterioară extinsă în domeniul IT. 
Cursurile sunt susținute de lectori, angajați ai USV, afiliați la Facultatea 
de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor și la Facultatea de Științe 
Economice și Administrație Publică, toți cu experiență în predare și 
colaborare cu adulții. 
Oferim servicii gratuite de îngrijire a copilului în perioada desfășurării 
cursurilor pentru mămicile din municipiul Suceava. 
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. 
Înscrierile se fac prin completarea unui formular pe site-ul proiectului 
https://mommypreneurs.eu/[…] 
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D.P.  Lista lui Lungu cu 
noii cetățeni de 
onoare va include 
angajați din Spital 
dedicați luptei cu 
pandemia: „Nu se 
poate să-i premiem 
pe ăia care au 
evadat din spital” 

www.obiectivdesuceava.ro 
05.11.20 

Suceava […] Vor mai primi acest titlu prorectorul USV, Mihai Dimian, episcopul 
vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Damaschin Dorneanul, și 
episcopul Diecezei Romano-Catolice de Iași, Iosif Păuleț. Vor deveni, 
post-mortem, cetățeni de onoare ai Sucevei fostul consilier local Cornel 
Grosar și fostul director al Colegiului Național „Mihai Eminescu”, Renato 
Tronciu, ambii răpuși de coronavirus.[…] 
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__________ Cercetarea nu intră 
în izolare! 
Experimente 
trăsnite și prezentări 
interactive pe teme 
științifice din 
diferite domenii, 
oferta ediției din 
acest an a „Nopții 
Cercetătorilor” 

www.unibuc.ro 
05.11.20 

Eveniment Sâmbătă, 28 noiembrie 2020, Universitatea din București, prin 
Facultatea de Fizică, Facultatea de Geologie și Geofizică și Facultatea de 
Jurnalism și Științele Comunicării, se alătură eforturilor a 12 dintre cele 
mai prestigioase universități și institute de cercetare din România și 
invită pasionații de știință la o serie de experimente inedite și conferințe 
fascinante din diferite domenii științifice, în cadrul „Nopții 
Cercetătorilor”. 
Întâlnirea din București se va desfășura atât online, cât și offline, iar 
organizatorii au pregătit participanților la eveniment: experimente 
trăsnite, fenomene curioase și prezentări interactive pe teme științifice 
din diferite domenii, toate urmând a se desfășura într-o atmosferă 
prietenoasă și educativă. Astfel, Noaptea Cercetătorilor propune 
diverse activități în aer liber, experimente practice și dezbateri, 
implicare colaborativă, jocuri și teste, organizate într-o manieră 
amuzantă și stimulată de către cercetători adevărați.[…] 
Evenimentul este organizat cu sprijinul Comisiei Europene, prin Horizon, 
cel mai amplu program de cercetare și inovare derulat de UE, și al 
următorilor parteneri: Universitatea din București, Universitatea 
Alexandru Ioan Cuza din Iași, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, 
Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea Babeș Bolyai din Cluj 
Napoca, Universitatea din Craiova, Universitatea Ștefan cel Mare din 
Suceava, Universitatea Maritimă din Constanța, Institutul Național de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației 
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, 



Institutul de Fizică Atomică, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Fizica Materialelor, Institutul de Științe Spațiale, Institutul 
Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică și Institutul 
Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară 
„Horia Hulubei” 

 

 

 

 

 

 

 


