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Programul de licență Echipamente și sisteme medicale, dezvoltat în 
cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, va 
contribui în mod concret la procesele de inovare și dezvoltare 
comunitară și socială pe care Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava (USV) le susține la nivel regional, național și internațional. 
Scopul acestor activități este acela de a genera un impact durabil în 
domeniile de inginerie aplicată, sănătate, social și economic, prin 
intermediul celor trei direcții fundamentale pe care USV le urmărește 
permanent: cercetare, predare/învățare și servicii pentru comunitate. 
În acest context, s-a considerat că înființarea programului de studiu 
Echipamente și sisteme medicale, în domeniul Științe inginerești 
aplicate (cu durata studiilor de 4 ani, învățământ cu frecvență), 
începând cu anul universitar 2020-2021, este justificată de situațiile 
existente la nivel regional, național și comunitar. 
Misiunea programului de studiu Echipamente și sisteme medicale 
constă în formarea de specialiști de înaltă calificare în domeniul 
ingineriei aplicate pentru domeniul medical, care să răspundă unui 
ansamblu de priorități orientate către asigurarea unei comunicări 
adecvate și exigențelor propagate către și de către utilizatorii din 
laboratoare, cabinete, clinici și spitale. Echipamentele și sistemele 
medicale ocupă un loc important în cadrul tehnicilor de investigație de 
laborator, preclinică, clinică, imagistică și de recuperare medicală. 
Așadar, prin acest program de studiu, absolvenții vor acumula și 
aprofunda cunoștințe teoretice, vor dobândi o solidă pregătire 
profesională, formându-și abilități, deprinderi și capacitatea practică de 
a lucra cu sistemele, echipamentele și instrumentația din domeniul 
medical.[…] 
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Ne așteptăm la o tendință de creștere a interesului tinerilor pentru 
facultățile de inginerie din România și considerăm că acest program va 
contribui la generarea unei concurențe reale în acest domeniu. 
Prin urmare, programul de licență Echipamente și sisteme medicale 
răspunde dezideratelor educaționale stabilite prin politicile naționale și 
europene și oferă oportunități de formare profesională într-un domeniu 
în care este nevoie de specialiști la nivel local, național și internațional, 
în concordanță cu cererile de pe piața muncii. 
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Actualitate 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 
realizate ghiduri de valorificare a construcțiilor tradiționale prin 
dezvoltarea de mici afaceri în mediul rural și ghiduri de dezvoltare 
durabilă a comunităților rurale. 
Baza de date care cuprinde casele tradiționale identificate în cercetarea 
în teren, va putea fi completată după finalizarea proiectului și cu 
participarea publicului. Oricine cunoaște o casă tradițională o va putea 
introduce pe platforma proiectului și va contribui la completarea hărții 
interactive a caselor autentice din cele două zone țintă ale proiectului. 
Aceasta va fi promovată pe pagina web (http://portcultural.usv.ro/) și 
pe pagina de Facebook aferentă (Port Cultural). 



N.B. În cadrul conferinței 
„Career advice for 
students” Peste 100 
de studenți suceveni 
au avut ocazia să 
discute cu 
antreprenori 
renumiți din țară 
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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 și de Asociația 
studențească „A ȘtI DC”. 
Potrivit USV, 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. 
Conferința a avut loc pe data de 2 decembrie și peste 100 de studenți 
au avut ocazia să discute cu antreprenori care au afaceri devenite lider 
în domeniul lor de activitate: Dragoș Anastasiu, lider în industria 
transportului internațional de persoane (Eurolines), Felix Patrașcanu, 
lider în domeniul curieratului (Fan Courier), Simona Pirtea, în domeniul 
Consultanței juridice (Enache Pirtea & Asociații), Alexander Stoica-
Marcu, în domeniul marketingului online (Product Lead). 
„Am fost foarte bucuros când am aflat că voi participa la această 
conferință și le voi spune din experiența mea, cu greșelile pe care uneori 
le-am făcut și de aici se pot învăța multe. Cred că antreprenoriatul poate 
rezolva o mulțime de probleme ale României, poți rezolva probleme 
sociale și mai poți câștiga și bani din asta. Fan Courier este unul din copiii 
mei, dar eu vă invit să aveți un echilibru între viața personală și business, 
pe parcurs, și un lucru foarte important – să vă înconjurați de oameni 
competenți” a spus Felix Patrașcanu, lider în domeniul curieratului.[…] 
Trainingurile oferite pentru studenții USV au fost gratuite și s-a 
considerat că au fost extrem de apreciate de cei peste 110 participanți. 
Scurtele formări au avut următoarele teme: Leadership (Oana Yucel, 
Trainer, Couch, Founder YEAP), Legislație de afaceri (Simona Pirtea, 
Managing Partner Enache Pirtea & Asociații), Marketing digital 
(Alexandra Manafu, Performance Team Leader Evonomix), Public 
speaking (Cristina Onofrei, DTM Toastmasters International) și 
Antreprenoriat studențesc (Răzvan Ungurașu, Manager Raisis 
Software).[…] 

 


