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La Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava continuă 
implementarea proiectului „Creșterea calității programelor de 
studii universitare prin formarea resursei umane și promovarea 
culturii antreprenoriale în rândul studenților – ProForm”, 
POCU/379/6/21/124981, în valoare de 6.845.959,60 lei, 
cofinanțat din Fondul Social European prin Programul 
Operațional Capital Uman 2014 - 2020. Liderul de proiect este 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, în parteneriat cu 
Universitatea de Medicină și Farmacie "Gr. T. Popa" din Iași, 
Universitatea din Craiova, Universitatea "Danubius" din Galați, 
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău și SIVECO ROMANIA 
S.A București. 
Durata proiectului este de 24 de luni (28 mai 2019 - 27 iulie 2021). 
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă combaterea 
abandonului universitar și creșterea atractivității învățământului 
terțiar în cadrul a cinci universități partenere din regiunile de 
dezvoltare Nord-Est, Sud-Est și Sud-Vest Oltenia prin intermediul 
unui pachet complex de acțiuni care vizează perfecționarea 
profesională a personalului didactic în scopul furnizării 
programelor de studii prin metode moderne de predare-învățare, 
dar și în scopul dezvoltării unor oferte educaționale cu grad ridicat 
de inovare și cu o importantă componentă aplicativă, urmată de 
elaborarea a cinci cursuri complementare programelor de licență 
axate pe formarea de competențe antreprenoriale și finalizată cu 
furnizarea unor noi oferte educaționale, împreună cu măsuri de 
atragere și fidelizare a tinerilor defavorizați în programele de 
studii terțiare universitare.[…] 
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În tradiția „Zilelor Eminescu” la Universitatea „Ștefan cel Mare” 
din Suceava, Casa de Cultură a Studenților, împreună cu 



sărbătorită, 
conform tradiției, 
și în acest an la 
USV 

Biblioteca USV și Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava 
organizează și în acest an, la 15 ianuarie, o manifestare închinată 
poetului Mihai Eminescu în cadrul Zilei Culturii Naționale. 
Organizat sub genericul „Poezia Vie: de la Eminescu la tinerii poeți 
de azi”, evenimentul va debuta cu o depunere de coroane de flori 
la statuia poetului Mihai Eminescu din municipiul Suceava, la 
orele 09.30 ale dimineții. 
Începând cu ora 10.00, cu un program de vizionare de 6 ore, cei 
interesați pot vizita expoziția de manuscrise eminesciene din 
incinta Universității „Ștefan cel Mare”. 
În cadrul manifestărilor dedicate marelui poet, începând cu ora 
11.00, la sala Auditorium „Joseph Smith” va avea loc vizionarea 
filmului documentar „Eminescu, Veronica, Creangă” al regizorului 
Octav Minar. 
În contextul genericului sub care se desfășoară întreaga 
manifestare de vineri, „Poezia Vie: de la Eminescu la tinerii poeți 
de azi”, în aceeași sală va avea loc în continuarea programului 
lansarea volumului de poezie „CuțitulProaspătȘters” semnat de 
Vlad Berariu. Moderatorul evenimentului va fi coordonatorul 
Casei de Poezie Light of ink de la Colegiul Național „Petru Rareș”, 
Gheorghe Cîrstian, iar prezentarea și comentariile legate de noul 
volum îi vor avea protagoniști pe criticul literar Rodica Mureșan și 
poeții Antonia Mihăilescu și Vlad Sibechi. 
Ziua Culturii Naționale se va încheia cu un recital de muzică folk 
pe versuri eminesciene, prezentat de studenta Ilenuța Popescu. 
Întreaga manifestare se va desfășura conform normelor de 
distanțare impuse de actuala legislație în domeniu, accesul în sala 
de spectacol fiind redus la o treime din numărul de locuri 
existente. 
Coordonatorii acestui eveniment cultural sunt Sanda-Maria 
Ardelean, directorul Bibliotecii USV, Valentin Ianoș, directorul 
Casei de Cultură a Studenților Suceava și Gheorghe Cîrstian, 
coordonatorul Casei de Poezie Light of ink. 
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Special Antonio Sandu, profesor la Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava, a făcut publice rezultatele la verificările anti-plagiat 



 semestru la 
Universitatea din 
Suceava: Un 
singur 0% plagiat 

 asupra lucrărilor de semestru realizate de studenții din ciclul de 
licență. Potrivit acestei statistici, un singur student a avut ca 
rezultat 0% plagiat. În schimb, există un caz în care frauda 
academică ajunge la 100% din lucrare. 
 
Ce spune profesorul Antonio Sandu: 
Felicitări! Avem un câștigător: 100% plagiat la referatul din acest 
semestru. Pe locul 2 vin puternic din urma cei cu 99%, 98%… 

Avem și UN singur 0% plagiat.. 🙂 Acestea sunt rezultatele 
parțiale la scrutin. Pardon, Turnitin. 

Ne vedem la examen. și anul asta, și la anul … 😎😈 
*Pentru cei care citesc din afara universității noastre – graficul 
reprezintă un extras din Turnitin, cu respectarea GDPR, iar 
procentele de similitudine arătate în aceasta captura de ecran se 
refera la lucrări de semestru ale studenților din ciclul de licență. 
Este foarte trist ca s-a generalizat atât de mult copierea temelor 
pentru examenele de semestru, încât unii studenți preiau pur și 
simplu un document de pe internet și mi-l trimit pur și simplu de 
pe telefon, fără a se obosi sa precizeze numele și specializarea lor. 
Cred ca este bine ca studenții sa se familiarizeze încă din ciclul de 
licență cu softurile de antiplagiat, ca sa nu se familiarizeze cu 
impostura. 
Deși este mai facil sa copii, acest lucru nu te ajuta la nimic în ziua 
de astăzi, decât sa transformi școală și educația într-o forma fără 
fond. 
Sunt convins ca aceste situații ii vor trezi cel puțin pe unii dintre 
studenți, iar alții cor rămâne doar suparăți pe mine pentru ca vor 
pica examenul. Referatul este doar o componenta a notei finale, 
dar care în cazul unor scoruri foarte mari la Turnitin va fi foarte 
greu de compensat în nota finala. 
Desigur, exista și sesiune de restanțe … 
Dar pentru a nu demoraliza total studenții, captura de ecran reda 
doar o mica parte din rezultate – sunt multe lucrări care au și 
indice de similitudine mici, sub 10%. 
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__________ Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai 
Eminescu” organizează ediția din ianuarie a Zilelor Eminescu. 
Evenimentele vor avea loc pe 15 ianuarie și vor începe, la ora 
10.30, cu Te Deum la Bisericuța familiei Eminovici din Ipotești, 
urmat de depuneri de coroane la statuia poetului Mihai Eminescu 
de la  Memorial. 
Programul propriu-zis, care se va desfășura online, va începe, la 
ora 11.20, după mesajele de salut (ora 11.00), cu o conferință 
susținută de președintele Academiei Române, acad. Ioan-Aurel 
Pop, Ziua tristă a culturii naționale. 
Conferința va fi urmată de discuții pe marginea poeziei de debut 
din anul 2020 (ora 11.30), la care vor participa membrii juriului 
pentru acordarea Premiului Național de Poezie Mihai Eminescu –  
Opus Primum:Al. Cistelecan (Universitatea „Petru Maior” din 
Târgu Mureș), Mircea A. Diaconu (Universitatea „Ștefan cel Mare” 
din Suceava), Alex Goldiș (Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-
Napoca), Mihai Iovănel (Academia Română, Institutul „G. 
Călinescu”), Andrei Terian-Dan (Universitatea „Lucian Blaga” din 
Sibiu). 
Discuțiile vor fi însoțite de lecturi ale poeților nominalizați pentru 
premiul din acest an: Lucian Brad, Dumitru Fanfarov, Mircea 
Andrei Florea, Antonia Mihăilescu, Otay Deniz.[…] 
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La Nuit des idées 
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Eveniment 
Online 

Institutul Francez din România sărbătorește în fiecare an dialogul 
și schimbul de idei dintre țări și culturi, dintre discipline și 
generații, în cadrul unui eveniment internațional: Noaptea ideilor. 
Ediția a șasea va avea loc exclusiv online și se va desfășura în jurul 
ideii de „APROAPE”. Profesori universitari, oameni de știință și 
artiști vor vorbi despre raportul dintre noi și ceilalți, din alte 
timpuri și din alte spații, despre relația dintre oameni și orașele pe 
care și le-au construit și despre cum s-a schimbat în timp noțiunea 
de identitate în raport cu ce a fost și cu ce a rămas aproape. 
Citiți mai jos programul complet al evenimentelor organizate de 
Institutul Francez din România:[…] 
IAȘI 
Identități revizuite la feminin 
Dezbatere live 
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On line, Facebook – Institut français Iași, 19:00 […] 
Invitați: 
Diana MǍRGǍRIT, conferențiar, Facultatea de Științe politice și 
Relații Internaționale, Universitatea « Al. I. Cuza » 
Snejana DRUTǍ-SULIMA, conferențiar, Facultatea de Drept, 
Universitatea « Al. I. Cuza » 
Ovidiu GAVRILOVICI, profesor, Facultatea de Psihologie, 
Université « Al. I. Cuza » 
Dialogul va fi moderat de Simona Manolache, conferențiar la 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. 
Eveniment difuzat de RFI 

N.B. La Biroul Francez 
din Suceava Seria 
cursurilor de 
limba franceză se 
reia din 13 
ianuarie 
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Actualitate Asociația Alianța Franceză din Suceava anunță că la Biroul 
Francez, în colaborare cu Centrul de Reușită Universitară al 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, reîncepe, online, din 
data de 13 ianuarie 2021, seria cursurilor de limbă franceză, pe 
niveluri de vârstă și pregătire lingvistică, în cadrul proiectului 
„Francofonia în comunitate”: „Le Français, c’est facile!”, „Français 
au college”, „Préparatifs pour DELF”, „Français général” – adulți. 
Proiectul este susținut de Agenția Universitară a Francofoniei 
(AUF) și beneficiază de implicarea unei echipe performante de 
profesori de limba franceză, printre care lector univ. dr. Mariana 
Șovea, lector univ. dr. Daniela Vereș, prof. dr. Briana Belciug și 
prof. dr. Alexandra Sîrghi. 
Asociația anunță că în acest an va avea activități numeroase și 
diverse, între care proiecte internaționale motivante, concursuri, 
întâlniri cu studenții Erasmus din Senegal și Coasta de Fildeș, 
muzică, poezie, teatru. 
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