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Sinteza articolului 

Oana Nuțu 26 de candidați 
înscriși pentru cele 
33 de posturi 
didactice vacante pe 
perioadă 
nedeterminată 
scoase la concurs de 
USV 

www.obiectivdesuceava.ro 
22.01.21 

Suceava Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) a scos la concurs 33 de 
posturi didactice vacante pe perioadă nedeterminată, semestrul I, anul 
universitar 2020-2021. Lista cuprinde două posturi de profesor 
universitar, 11 de asistent, câte 6 de lector și de conferențiar și opt posturi 
de șef de lucrări. Potrivit informațiilor publicate de universitate, s-au 
înscris la acest concurs 26 de candidați și doar două facultăți au candidați 
pentru toate posturile vacante. Este vorba despre Facultatea de Educație 
Fizică și Sport și Facultatea de Inginerie Alimentară. 
Pentru postul de profesor universitar pentru drept penal de la Facultatea 
de Drept și științe Administrative s-a înscris un candidat din Pahova, iar 
pentru cel de profesor universitar în cadrul Facultății de Silvicultură un 
candidat din București.[…] 

_________ Rectorul Valentin 
Popa s-a vaccinat 

www.intermediatv.ro 
21.01.21 

Actualitate Rectorul Universității „Ștefan cel Mare”, Valentin Popa, a decis să se 
vaccineze anti-COVID. Prima doză a vaccinului Pfizer i-a fost 
administrată la Centrul de Vaccinare de la Spitalul Județean Suceava, joi, 
21 ianuarie. Profesorul universitar a spus că s-a documentat înainte să de 
vaccineze și a luat decizia cu ușurință. Rectorul își îndemnă colegii să îi 
urmeze exemplul. 

_________ Universitatea 
„Ștefan cel Mare” 
din Suceava a 
finalizat 
implementarea 
proiectului „Învață 
din practică!- 
INDIP” 
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Programe, 
proiecte / 
Universități 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, în parteneriat cu Camera de 
Comerț și Industrie Suceava și SC Great People Inside SRL din Brașov, 
anunță finalizarea implementării proiectului „Învață din practică! 
INDIP” – Cod SMIS: 107439. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social 
European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa 
prioritară 6 „Educație și competențe” și s-a derulat pe o perioadă de 30 
de luni. 
Obiectivul general al proiectului Învață din practica! INDIP vizează 
dezvoltarea resurselor umane prin îmbunătățirea utilizării tehnologiilor 
informației și comunicațiilor, crearea de medii de practică în cadrul 
universității și creșterea accesului la activități de învățare la un potențial 
loc de muncă (stagii de practică), care să faciliteze inserția pe piața 
muncii a absolvenților de studii terțiare, pentru un număr de 250 
studenți înmatriculați în sistemul național de învățământ (licență și 
master). 
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Grupul țintă este format din studenți înmatriculați la studii de licență și 
master din cadrul Facultății de Științe Economice și Administrație 
Publică și a Facultății de Istorie și Geografie, la Universitatea „Ștefan cel 
Mare” din Suceava. 
Proiectul a avut în vedere realizarea de investiții în domeniul educației în 
vederea dobândirii de noi competențe prin: îmbunătățirea accesibilității, 
a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor și 
crearea de medii de practică în cadrul universității, în parteneriat cu 
angajatorii.[…] 

V.I. 
Adomnicăi 

USV a sancționat 113 
studenți care au 
plagiat 
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Actualitate Consiliului de Administrație la Universității „Ștefan cel Mare” Suceava a 
analizat, în ședința din 19 ianuarie a.c., modul în care membrii 
comunității academice respectă normele Codului de etică și deontologie 
profesională. Astfel, în urma propunerilor venite de la consiliile 
facultăților din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, 
constatând că încă există tentative de însușire a unor texte de pe internet 
și de prezentare a unor referate, rapoarte, lucrări care conțin un procent 
semnificativ de similitudini cu surse publicate deja, CA al USV a decis 
sancționarea cu avertisment scris a 113 studenți, conform prevederilor 
Regulamentului cadru privind activitatea profesională a studenților. 
Potrivit unui comunicat de presă al Universității „Ștefan cel Mare”, în 
termen de 3 zile lucrătoare de la momentul notificării, studenții care au 
fost sancționați au dreptul să depună eventuale contestații la 
secretariatul facultăților de care aparțin. 
„Suntem convinși că, pe lângă numeroasele măsuri adoptate de 
conducerea USV în vederea stimulării și premierii performanței 
didactice și științifice, propunerile facultăților și hotărârea Consiliului de 
Administrație vor contribui la creșterea responsabilității în rândul 
studenților și la sporirea calității actului educațional” se subliniază în 
comunicat.[…] 
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_________ Noaptea Ideilor 
2021 „Aproape” 

www.agentiadecarte.ro 
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__________ Noaptea Ideilor 2021 în România vă propune un video-art, un tele-
performance, o dezbatere despre arta stradală, conferințe, mini-
interviuri, o proiecție de film și mai multe ateliere pentru copii. Printre 
invitații acestei ediții se numără primarul Timișoarei, Dominic Fritz, 
sociologa Eva Illouz,  artistul stradal Kero Zen, designerul Antoine 
Gripay, autorul de piese de teatru și actorul Julien Dallière, directorul 
misiunii arheologice franceze din Delta Dunării Laurent Carozza: un 
program inedit care celebrează ideile fără frontiere. 
Această ediție va avea loc exclusiv online și va permite publicului din 
România să fie #aproape de toate evenimentele, indiferent dacă sunt 
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create la Iași, la Cluj-Napoca, Timișoara sau București. 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. 
[…] 
20:30 – 21:30 
 
Masa rotundă „Identități revizuite, apropiere și gen”  
 
Online, Facebook –  Institut français Iași 
 
Invitați: 
Diana Mǎrgǎrit, conferențiar, Facultatea de Filosofie și Științe Social-
Politice, Universitatea « Al. I. Cuza » din Iași 
Snejana Drutǎ-Sulima, conferențiar, Facultatea de Drept, Universitatea 
« Al. I. Cuza » din Iași 
Ovidiu Gavrilovici, profesor, Facultatea de Psihologie, Universitatea « Al. 
I. Cuza » din Iași 
 
Moderatoare: 
Simona Manolache, conferențiar la Facultatea de Litere și Științe ale  
Comunicării, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 
 
Eveniment difuzat de RFI România 

 

 

 

 

 

 

 


