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__________ Absolventă a Școlii 
Doctorale de la 
FSEAP, premiată de 
Academia Română 
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07.12.20 

Actualitate Academia Română a decernat joi, 3 decembrie 2020, în cadrul unei 
ceremonii on-line, premiile pentru anul 2018. Printre numele valoroase 
premiate, dintre care amintim pe Academicianul Răzvan Theodorescu 
(Premiul „George Oprescu”),regizorul Stere Gulea și criticul de teatru 
Marina Constantinescu (Premiul „Aristizza Romanescu”), Mircea Platon, 
redactor-șef al revistei „Convorbiri literare”, pentru cooperarea 
fructuoasă cu Academia Română, se numără și o absolventă a Școlii 
Doctorale de la Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică 
(FSEAP) din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 
Daniela Mihaela Neamțu, doctor în economie din anul 2016, sub 
conducerea științifică a prof.univ.dr. Cristian Valentin Hapenciuc, a fost 
distinsă cu premiul „Victor Slăvescu”, domeniul Științe economice, 
pentru teza de doctorat „Educația, vector al dezvoltării socio-
economice”, publicată în anul 2018, la Editura Economică, București. 
Tratând o problemă de maximă importanță și relevanță în contextul 
dinamicii specifice economiei mondiale a secolului al XXI-lea, printr-o 
metodologie complexă, concepută ca o sinergie de instrumente, 
metode și tehnici de cercetare, lucrarea furnizează clarificări și soluții cu 
privire la îmbunătățirea sistemului educațional, ca vector al dezvoltării 
socio-economice. Lucrarea premiată de Academia Română are ca 
referenți științifici profesori consacrați în mediul universitar românesc. 
Numim aici pe prof.univ.dr. Gabriela Prelipcean, Universitatea „Ștefan 
cel Mare” din Suceava, prof.univ.dr. D.H.C. Constantin Brătianu, 
Academia de Studii Economice din București,  prof.univ.dr. Teodora 
Roman, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prof.univ.dr. 
D.H.C. Ionel Bostan, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, prof. 
univ. Dr. Cristian Valentin Hapenciuc, Universitatea „Ștefan cel Mare” 
din Suceava. 

www.agerpres.ro 
07.12.20 

www.suceavalive.ro 
07.12.20 

www.suceava-smartpress.ro 
07.12.20 

www.suceavanews.ro 
07.12.20 

www.ziaruldepenet.ro 
07.12.20 



N.B. Peste 150 de 
studenți au 
participat la 
Conferința 
Studențească de 
Cercetare Aplicată 
în Științele Educației 
și Psihologie 
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Actualitate Facultatea de Științe ale Educației din cadrul Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava (USV) a organizat joi Conferința Studențească de 
Cercetare Aplicată în Științele Educației și Psihologie, ediția a II-a. 
Potrivit USV, la conferință au participat 150 de studenți (licență, 
masterat și doctorat) din domeniile Științe ale Educației și Psihologie de 
la USV, Universitatea București, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, 
Universitatea Liberă Internațională din Moldova și Universitatea de Stat 
din Tiraspol (cu sediul la Chișinău), Republica Moldova. 
Din partea Universității sucevene, la conferință au participat absolvenți 
ai Facultății de Științe ale Educației de la Suceava, care au prezentat 
cercetările realizate pentru lucrările de licență și disertație.[…] 
Conferința a fost organizată de conf. univ. dr. Petruța Rusu, prodecan, 
și conf. univ. dr. Adina Colomeischi, decan la Facultatea de Științe ale 
Educației, USV. 
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Micuțariu 

Evenimentul 
„Dialogul 
proiectelor 
educative”, ediția a 
IV-a, joi, în format 
online 

www.monitorulsv.ro 
07.12.20 

Ultima oră local „Dialogul proiectelor educative”, ediția a IV-a, sub egida „Un secol de 
trăiești, un secol să înveți!”, se va desfășoară online, joi, 10 decembrie 
2020, începând cu ora 14.00. Evenimentul este inițiat de Inspectoratul 
Școlar Județean (IȘJ) Suceava și a pornit de la nevoia de a promova și 
disemina proiectele educative desfășurate de unitățile școlare din județ, 
oferind posibilitatea valorizării rezultatelor acestora în noi contexte de 
învățare, și totodată oferă premise pentru viitoare colaborări în scopul 
dezvoltării instituționale. 
„Dialogul proiectelor educative” se desfășoară în parteneriat cu 
Consiliul Județean Suceava și Asociația „Proiect Pro Europa”.[…]  
Invitații evenimentului sunt: Mihai Dimian – prorector al Universității 
„Ștefan cel Mare” Suceava, Emil Ursu – Muzeul Bucovinei Suceava, 
Carmen Steiciuc – Teatrul „Matei Vișniec” Suceava, Liliana Orza – ANITP 
– Centrul Regional Suceava, Cornelia Dincă – președintele Centrului 
Carpato Danubian de Geoecologie, Angela Zarojanu – președintele 
Asociației SEVA, Elena Manuela David – director Casa Corpului Didactic 
„George Tofan” Suceava, Ionuț Epureanu – IPJ Suceava, Daniela 
Ceredeev – Asociația „Proiect ProEuropa”.[…] 
 



__________ Biroul Francez și 
Centrul de Reușită 
Universitară 
continuă cursurile 
de limbă franceză 
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Comunicat de 
presă 

Proiectul „Francofonia în comunitate”, realizat la Biroul Francez, se 
bucură de susținerea Institutului Francez și Ambasadei Franței în 
România, a Agenției Universitare a Francofoniei, a Centrului de Reușită 
Universitară al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, a 
Inspectoratului Școlar Județean, a Consiliului Județean, a Asociației 
Profesorilor de Limbă Franceză, filiala Suceava, a Asociației „L'Arc-en-
ciel du succes” și a Asociației Seniorilor Bucovineni. 
În cadrul „după-amiezii francofone” de miercuri, 9.12.2020, ora 18:00, 
elevi ai Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Suceava, clasele a XI-a 
A, C, G, îndrumați de dna prof.dr. Daniela-Irina Melisch, și cei ai Liceului 
Tehnologic „Mihai Eminescu” din Dumbrăveni, clasele a VII-a și a XII-a 
A, îndrumați de dna prof. Duceac Adriana, ne invită să ne bucurăm 
împreună de petrecerea dedicată Sfântului Nicolae, sub genericul „Saint 
Nicolas autour de l'Europe”.[…] 
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