Revista presei – MIERCURI, 7 IULIE 2021 – Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Autor
V.I

Titlul articolului
„Împreună
universități și
angajatori”

Publicația
crainou.ro
06.07.21

Secțiunea/
Pagina
-

Sinteza articolului
Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, alături de Universitatea de Vest
din Timișoara, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu și
Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița, a implementat, în perioada
2019-2021, proiectul „Împreună universități și angajatori. Un sistem
integrat de programe educaționale inovative”.
Potrivit unui comunicat de presă al USV, proiectul a fost finanțat în cadrul
Programului Operațional Capital Uman (POCU), în Suceava acesta
axându-se pe formarea personalului didactic universitar, 30 de cadre
didactice urmând cursuri de didactică și psihopedagogie universitară și
de Problem based learning, cei în cauză participând și la diverse
workshopuri. De asemenea, 10 universitari au urmat stagii naționale de
bune practici; 7 cadre didactice au participat la stagii de practică
profesională la angajatori; 5 persoane au beneficiat de sesiuni de
consiliere didactică individuală; 6 universitari au urmat un stagiu de
formare internațional în cadrul Maastricht University Centre for
International Cooperation in Academic Development, Olanda. Totodată,
300 de studenți suceveni au frecventat cursuri gratuite pentru formarea
competențelor transversale privind munca în echipă, tehnologiile
multimedia, gândirea critică, gestionarea eșecului, comunicarea
eficientă, stimularea creativității, concomitent cu stagii naționale de bune
practici, sesiuni de consiliere pentru carieră și pentru dezvoltarea
tehnicilor de învățare, ținute de specialiști ai Universității de Vest din
Timișoara. Nu în cele din urmă, au fost organizate cinci workshopuri ale
angajatorilor, acompaniate de cursuri ale unor personalități ale științei și
culturii românești și internaționale.
„Implementarea proiectului a fost personalizată la nivelul fiecărei
universități partenere. Acest lucru nu a fost ușor, deoarece imediat după
debutul activităților a izbucnit pandemia Covid19, fapt ce a necesitat
readaptarea și reorganizarea acestora, astfel încât să poată fi atinse
obiectivele impuse inițial. Am avut sprijinul cadrelor didactice de la
Facultatea de Științe ale Educației din USV, membre în echipa de
implementare, iar efortul celor 30 de cadre didactice sucevene și al celor
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300 de studenți ai USV, dintre care peste jumătate din mediul rural, a fost
unul intens și extenuant. Ne bucurăm cu toții, la final, de reușita acestui
program” a declarat coordonatorul proiectului în cadrul USV, prof. dr.
ing. Dan Milici, decan al Facultății de Inginerie Electrică și Știința
Calculatoarelor.
WWF România, în parteneriat cu Universitatea Ștefan cel Mare Suceava,
Institutul de Cercetare în Silvicultură PS Pasternak- UkKRIMF și cu
organizația Ecosphera din Ucraina lansează un raport consolidat legat de
managementul lemnului mort. Acesta a fost realizat în mod participativ
în cadrul proiectului „Promovarea lemnului mort pentru creșterea
rezilienței pădurilor în zona transfrontalieră România-Ucraina”.
Ca să putem vorbi despre managementul lemnului mort trebuie mai întâi
să vorbim despre ce este lemnul mort. Lemnul mort, adică acei arbori
morți în picioare sau buștenii căzuți, este o componentă critică în
structura și funcționarea pădurii datorită rolului cheie pe care îl are în
menținerea
productivități,
regenerarea
naturală,
conservarea
biodiversității și creșterea rezilienței la schimbări climatice a pădurilor.
Totodată prezența lemnului mort contribuie la furnizarea de beneficii, așa
zise servicii ecosistemice, valoroase comunităților locale.
De ce a fost nevoie de un raport consolidat dezvoltat în România și
Ucraina? Deoarece gestionarea lemnului mort în aceste două țări este un
concept de conservare relativ nou, promovat abia începând cu anii 2000
și care nu este, cel mai adesea, bine înțeles în practică. Timp de zeci de
ani, autoritățile competente din România și Ucraina au considerat că
lemnul mort este un „inamic al pădurii” și au depus eforturi pentru a-l
scoate sistematic din păduri prin operațiuni forestiere, în conformitate cu
normele și reglementările silvice. Acest lucru a dus la dispariția anumitor
specii valoroase din ecosistemele forestiere, dezechilibrând ecosistemul
și ducând la vulnerabilități legate de capacitatea de regenerare naturală a
pădurilor, asigurarea nutrienților din sol, rezistența la schimbările
climatice, contribuind astfel la un impact economic negativ.
În cadrul proiectului a fost dezvoltat un raport consolidat, prin care se
prezintă rezultatele cercetării lemnului mort, atât din pădurile naturale,
virgine, cât și din pădurile gospodărite.
Cercetarea a constat în amplasarea randomizată a 80 de suprafețe de
probă, în zona transfrontalieră România- Ucraina. Inventarierea acestor
suprafețe de probă s-a realizat după un protocol de inventariere comun,
datele obținute fiind prelucrate în vederea obținerii de informații despre:
diversitate structurală, cantitatea de lemn mort precum și cuantificarea
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gradul de reziliență a pădurilor la schimbările climatice. În suprafețele de
probă amplasate în pădurile gospodărite de la Strâmbu Băiuț volumul
mediu al arborilor morți pe picior este de 26.16 m3, reprezentând circa
5% din totalul de biomasă. În pădurea virgină volum acestor arbori este
de 69,30 m3, reprezentând circa 7% din totalul de biomasă, distribuția
acestor volume fiind neuniformă. În Ucraina, volumul arborilor morți pe
picior este mai redus comparativ cu cele din România: 7.7 m3 (cu valori
între 1.1 m3 și 19.1 m3) în pădurea gospodărită și respectiv 38.3 m3 (cu
valori între 1.1 m3 și 158.6 m3) în cea naturală.
Pentru mai multe detalii despre proiect accesați link-ul: https://wwf.ro/
ce-facem/paduri/ocrotim-cele-mai-valoroase-paduri/resfor promovarea
-lemnului-mort/.
Finanțat de către Comunitatea Europeană prin Instrumentul European
de Vecinătate, Programul Operațional Comun România-Ucraina 20142020, proiectul are o durată de 24 luni, (ianuarie 2020 – decembrie
2021). Obiectivele specifice, activitățile și rezultatele așteptate ale
proiectului sunt legate de zona țintă a proiectului din România (județele
Maramureș și Suceava) și Ucraina (regiunile Ivano Frankivsk și
Zakarpattia).
Valoarea proiectului este de 324942,5 euro (1562973,425 lei), din care
contribuția Uniunii Europene este de 292448,25 euro (1406676.08 lei).
Codul EMS-ENI: 2soft/1.2/13.
Prorectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava prof.univ. dr.
Mihai Dimian, a pus, marți, la îndoială rata oficială a vaccinării în județul
Suceava motivând că nu sunt date clare care să poată fi comparate pentru
că această rată se calculează la o populație a județului de aproape
800.000 de locuitori.
Într-un interviu la „Exclusiv la Miezul Zilei”, de la News Bucovina Mihai
Dimian a apreciat că la nivelul județului Suceava, în privința vaccinării,
nu se vorbește despre o statistică reală.
„Nimeni nu vorbește despre o realitate, se vorbește despre o statistică
inventată. Ce înseamnă 20% din populația județului Suceava?”, a întrebat
Mihai Dimian care spune că se face raportarea la o populație declarată a
județului de 767 de mii de locuitori.
El a spus că nu se poate vorbi de această populație și că ar trebui să se
stabilească procentul de vaccinare față de numărul efectiv de locuitori din
județ.
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Mai mult, Mihai Dimian a spus că și în cazul Centrului de Vaccinare din
USV s-a constatat că au venit etnici români din Republica Moldova, chiar
cu familiile, și s-au vaccinat.
„Nici nu știu dacă aceste cazuri pe care le înregistrăm în orașul Suceava
sunt într-adevăr din oraș sau poate provin din alte zone. Îmi pare rău, dar
nu cred că avem o imagine reală asupra gradului de vaccinare”, a explicat
prorectorul USV.
Acesta a declarat de asemenea că „într-o perioadă de heirupism”, se tot
dădeau ca exemple orașele mari, unde vaccinul era la cinci minute de
mers din apartamentul în care stăteau persoanele respective și se
compara cu județul Suceava unde mai mult de două treimi din populație
locuiește în zona rurală, la zeci de kilometri de un centru de vaccinare.
„Nu este un acces egal la acest vaccin pentru a compara diversele zone din
România. Eu, ce pot să constat, este că accesul la vaccin a fost mult mai
facil în orașele mari decât în județul Suceava”, a spus Dimian.
Întrebat despre pragul de 5 milioane de persoane vaccinate, așteptat de
autorități la 1 iulie, acesta a ținut să precizeze că cine stabilește niște ținte,
creează așteptări false în rândul populației.
„De ce ar fi trebuit ca la 1 iulie să avem 5 milioane de persoane vaccinate?
Ce studii arată acest lucru? Ne-am propus o țintă, dar avem și un plan de
realizare? Chestia aceasta cu propuneri și strategii care nu au nici o bază,
nici un studiu serios făcut în spate, nu cred că ar trebui să devină subiect
de discuție. Lumea se vaccinează într-un anumit ritm, am ajuns la un
anumit număr de vaccinări, eu zic că e un număr bun”, a mai declarat
prorectorul.
Otilia Clipa, șefa Departamentului de Științe ale Educației din cadrul
USV, este foarte încântată de copiii de la Așezământul „Sfântul Leontie”
din Rădăuți. Niște copii educați și talentați. Conferențiarul universitar
doctor este foarte încântat și de colegul Gheorghe Lucian Pășcuț, lector
de fizică, om care de o bună bucată de vreme merge și face voluntariat la
„Sf. Leontie”, învățând-i pe copiii de acolo tot felul de lucruri. La inițiativa
Otiliei Clipa și a lui Lucian Pășcuț, în holul principal al Universității
„Ștefan cel Mare” a fost o deschisă expoziția de pictură „De 10 ani
împreună”, cu lucrări făcute de 16 copii, care sunt îndrumați de Vasile
Popescu. Atenție, printre pictorii amatori se află și copii de numai 11 ani.
Doamna Clipa spune că unele picturi sunt cu adevărat reușite și invită la
vizitare și chiar la cumpărare. Și poate văzând, plăcând și cumpărând,
unii dintre vizitatorii expoziției se vor apuca și ei de voluntariat. Tot la „Sf.
Leontie”.
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Bârlădenii au încă un motiv de mândrie! Șapte din cele nouă locuri
repartizate elevilor din județ pentru etapa națională a Olimpiadei de
Astronomie și Astrofizică organizată de Universitatea „Ștefan cel Mare”
Suceava și Societatea Științifică Cygnus – centru UNESCO au fost ocupate
de elevi din Bârlad.
Astfel, în urma rezultatelor obținute la faza pe județ a competiției,
desfășurate în format online, pe 25 iunie, cele mai bune poziții în ordinea
punctajelor obținute au fost revendicate de șapte elevi de la Colegiul
Național „Gheorghe Roșca Codreanu” Bârlad, de unul de la Școala
Gimnazială „Elena Cuza” Vaslui și de unul de la Colegiul Național „Cuza
Vodă” Huși.
Elevii care au trecut în etapa următoare vor trebui să facă față cu brio atât
la proba practică, cât și la cea observațională, fază programată pentru
perioada 26-29 iulie. Spre deosebire de etapa județeană, cea națională se
va desfășura cu prezență fizică, la Universitatea „Ștefan cel Mare”
Suceava. Elevii care vor obține cele mai mari zece punctaje din țară vor fi
incluși în lotul național lărgit.
Trebuie spus că, la faza județeană, au mai luat parte încă doi elevi din
Vaslui, însă nu s-au calificat la etapa națională. Este vorba despre Victor
Andrei Dughie (clasa a VII-a, Școala „Mihai Eminescu” Vaslui) și Denis
Chirițescu (clasa a VII-a, Școala „Constantin Parfene” Vaslui). Ambii se
pregătesc la Centrul Județean de Excelență Vaslui, sunt îndrumați de
profesorii Irina Dumitrașcu, Leonaș Dumitrașcu și Zîna-Violeta Mocanu
și au obținut mențiune.
Avea doar 21 de ani când a preluat, din postura de redactor-șef,
conducerea stației de televiziune locală „Intermedia”. A crescut printre
cabluri, leduri, reflectoare și microfoane și acceptă că sorții au hotărât,
poate, ca ea să devină om de televiziune.[…]
Lucrând, a terminat liceul, apoi a intrat în prima promoție a Facultății de
Litere și Științele Comunicării, specializarea Comunicare și Relații
Publice, a Universității „Ștefan cel Mare”. Lucrarea ei de licență s-a numit
„Campania electorală televizată”, cu studiu de caz campania electorală
2012 din Suceava, muncă ce avea să-i prindă bine mai târziu.[…]

