
Revista presei – VINERI, 11 DECEMBRIE 2020 – Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

 

Autor Titlul articolului Publicația Secțiunea/ 
Pagina 

Sinteza articolului 

__________ Career Advice for 
Students, ediția a 
VIII-a 
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Actualitate În perioada 2 – 5 decembrie, s-a desfășurat, în mediul online, cea de-a 
VIII-a ediție a conferinței „Career advice for students”, organizată de 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava şi de Asociația 
studențească „A ȘtI DC”. Această ediție și-a propus să aducă studenții 
față în față cu antreprenori renumiți, prin organizarea unor traininguri 
care să contribuie la dezvoltarea tinerilor în domenii necesare 
antreprenoriatului.[…] 
Conferinţa şi trainingurile fac parte dintr-un proiect coordonat de 
conf.univ.dr.ec. GHIUŢĂ Ovidiu-Aurel şi susţinut printr-un minigrant în 
cadrul programului Universitatea Antreprenorială, finanțat de către 
Romanian-American Foundation. Prin intermediul aceluiaşi finanţator, 
Ovidiu Ghiuţă a beneficiat în anul 2019 de o bursă Fulbright în domeniul 
antreprenoriatului, cu durata de un semestru, la Universitatea din 
Rochester, Statele Unite ale Americii. 
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__________ USV caută soluții 
inovative de 
protejare a 
peisajului cultural al 
Bucovinei prin 
proiectul „PORT 
Cultural” 
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Social Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava implementează proiectul  
„PORT Cultural” (PORTofoliu de instrumente inovative pentru 
dezvoltarea durabilă a comunităților rurale cu potențial turistic, prin 
valorificarea elementelor de patrimoniu și identitate culturală). Scopul 
principal al acestuia este inventarierea resurselor valoroase de 
arhitectură vernaculară din zona Bucovinei și a Transilvaniei de Sud și 
identificarea unor soluții de păstrare a peisajului cultural. Proiectul 
explorează contextul istoric și provocările societale ce au determinat 
modificări ale peisajului cultural actual, prin studii istorice, etno-
demografice și antropologice. 
Principalele rezultate ale proiectului au în vedere prezentarea tuturor 
caselor tradiționale identificate pe hărți interactive și propunerea de 
planuri de arhitectură pentru integrarea armonioasă a construcțiilor noi 
în peisajul construit existent în mediul rural. De asemenea, vor fi 
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realizate ghiduri de valorificare a construcțiilor tradiționale prin 
dezvoltarea de mici afaceri în mediul rural și ghiduri de dezvoltare 
durabilă a comunităților rurale.[…] 

Corina Burduja A. NEMȚOI, medic: 
„Din 2021, 
STUDENȚII pot urma 
la USV specializarea 
TEHNICĂ DENTARĂ” 
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Suceava Doctorul Alexandru Nemțoi, este absolvent la Facultatea de Medicină 
Dentară , Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” și 
Absolvent Facultatea de Medicină Generală, Universitatea de Medicina 
si Farmacie „Gr. T. Popa”. 
În anul 2010-2011 Alexandru Nemțoi a studiat masterul în Sănătate 
Publică Oro–Dentară, la Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. 
Popa”, în anul 2012–2016  a făcut rezidențiatul  în specialitatea 
Chirurgie Orală și Maxilo-Facială, iar din 2015 până în prezent este 
doctor în Științe Medicale, specialitatea Radiologie și Imagistică 
Medicală. 
Alexandru Nemțoi a fost asistent de cercetare în perioada 2010-2014 la 
UMF Iași, cadru didactic colaborator la didciplina de Radiologie Dentară 
UMF Iași în perioada 2010–2019 și asistent universitar la disciplina de 
Anatomie și Embriologie, Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. 
Popa” în perioada 2015-2020. 
În prezent Alexandru Nemțoi este Conf. Univ. Dr. la DSDU-USV și 
coordonează activitatea administrativă și medicală a clinicilor Dentalis 
și practică specialitatea Chirurgie Orală și Maxilo– Facială.[…] 
„Pentru acest program vor fi disponibile 48 de locuri” 
Prima serie de studenți se va putea înscrie la acest program începând cu 
admiterea din iulie 2021. Pentru acest program vor fi disponibile 48 de 
locuri. Admiterea se va face pe baza unui test grilă (50%) la alegere la 
una dintre disciplinele Biologie sau Chimie organică și pe baza mediei de 
bacalaureat (50%). 
Studenții programului de Tehnică dentară vor putea sa își desfășoare 
activitatea din cadrul lucrărilor practice de specialitate în 2 noi 
laboratoare de tehnică dentară dotate cu aparatură de ultimă 
generație.[…] 

N.B. Premii pentru două 
studente ale USV la 
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Spiritual Este deja o tradiţie ca, în fiecare an, studenţii de la Facultatea de Litere 
şi Ştiinţe ale Comunicării din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din 



Colocviul „Mihai 
Eminescu” din Iaşi 
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Suceava să se remarce la cea mai prestigioasă manifestare ştiinţifică 
studenţească cu profil filologic din România, Colocviul Naţional 
Studenţesc „Mihai Eminescu”, ajuns la cea de-a XLV-a ediţie, care s-a 
desfăşurat la Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi, în perioada 19-20 
noiembrie 2020, se arată într-un comunicat al USV. 
La secţiunea Atelier de traduceri din acest an, premiul al II-lea a fost 
câştigat de masteranda Mădălina Opinca, anul I, Teoria şi Practica 
Traducerii, pentru traducerea în limba spaniolă a poeziei „A frumuseţii 
tale forme” (Las formas de tu hermosura), iar premiul al III-lea a fost 
obţinut de studenta Camelia-Florentina Cucu, din anul al II-lea, de la 
specializarea Română-Spaniolă, pentru traducerea în limba spaniolă a 
poeziei „Câte nopţi eu cugetat-am” (Cuantas noches he pensado).[…] 

__________ 10 studenti 
exceptionali vor 
primi timp de un an 
o bursa lunara de 2.
230 de lei. 
Castigatorii 
programului 
„Bursele Telekom” 
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__________ […]Astfel, zece studenti cu rezultate academice exceptionale la 
discipline cu profil real, care s-au remarcat prin proiecte 
extracurriculare si activitati de voluntariat, vor primi cate o bursa lunara 
in valoare de 2.230 de lei. Aceasta va fi oferita in perioadele ianuarie - 
iunie si octombrie - decembrie 2021.[…] 
Anul acesta, 13 universitati de profil din tara au ajutat la promovarea si 
popularizarea initiativei Bursele Telekom in randul studentilor: 
Universitatea din Bucuresti – Facultatea de Matematica si Informatica; 
Academia de Studii Economice din Bucuresti – Facultatea de 
Cibernetica, Statistica si Informatica Economica; Universitatea Tehnica 
din Cluj-Napoca - Facultatea de Automatica si Calculatoare; 
Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati – Facultatea Automatica, 
Calculatoare, Inginerie Electrica si Electronica; Universitatea „Alexandru 
Ioan Cuza” din Iasi – Facultatea de Matematica; Universitatea Tehnica 
„Gheorghe Asachi” din Iasi – Facultatea de Electronica, Telecomunicatii 
si Tehnologia Informatiei; Universitatea din Oradea – Facultatea de 
Inginerie Electrica si Tehnologia Informatiei; Universitatea din Petrosani 
– Facultatea de Inginerie Mecanica si Electrica; Universitatea Petrol-
Gaze din Ploiesti – Facultatea de Inginerie Mecanica si Electrica; 
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu – Facultatea de Stiinte; 
Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava – Facultatea de Inginerie 
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Electrica si Stiinta Calculatoarelor; Universitatea de Vest din Timisoara 
– Facultatea de Matematica si Informatica; Universitatea Politehnica 
Timisoara – Facultatea de Automatica si Calculatoare.[…] 

Daniela 

Micuțariu 

„Dialogul 
proiectelor 
educative”, ediția a 
IV-a, și-a desemnat 
laureații 
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Ultima oră local […]Invitații acestei ediții au fost prof. univ. dr. Mihai Dimian – prorector 
Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava – educație de calitate prin 
cercetare, inovare și proiecte de anvergură; director Emil Constantin 
Ursu – Muzeul Național al Bucovinei – educație muzeală; manager 
Carmen Veronica Steiciuc – Teatrul „Matei Vișniec” Suceava – educație 
prin teatru, artă; comisar Liliana Orza- ANITP – Centrul Regional Suceava 
– educație pentru siguranță și dezvoltare personală; prof. dr. Cornelia 
Dincă – președinte Centrul Carpato Danubian de Geoecologie – educație 
pentru mediu.[…] 

 

 


