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- Diplomă dublă, 
UTM-USV, pentru 
studenții absolvenți 
ai programului de 
masterat 

portal-ro.com 
13.07.21 

- Vineri, 9 iulie 2021, la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, 
România (USV), Facultatea de Inginerie Electrică și Știința 
Calculatoarelor a avut loc susținerea tezelor de disertație a masteranzilor 
de la Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), care și-au făcut studiile 
în baza programelor de dublă diplomă: Calculatoare și rețele 
informaționale (UTM) – Rețele de comunicații și calculatoare (USV), și 
Tehnologii informaționale (UTM) – Știința și ingineria calculatoarelor 
(USV).  
Această oportunitate pentru masteranzi a fost posibilă odată cu 
încheierea Acordului bilateral între Universitatea Tehnică a Moldovei și 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, România privind 
organizarea procesului de studii pentru obținerea diplomei duble. 
Conform acestui acord, masteranzii admiși la programele cu dublă 
diplomă realizează planul de studii la ambele universități cu finalizarea 
acestuia prin susținerea tezei de master la UTM și susținerea unei lucrări 
de disertație la USV. 
În anul 2021 deja a treia promoție de masteranzi a absolvit cu succes 
programele cu diplomă dublă UTM – USV. La programul de studii Rețele 
de comunicații și calculatoare au finalizat cu succes studiile următorii 
masteranzi: I. Bunescu, P. Croitoru, R. Dutcovici, M. Graur, A. Nirca, A. 
Șolopa și A. Ursu. Tematica lucrărilor de disertație a cuprins domenii 
importante ale științei calculatoarelor, rețelelor informaționale, 
modelare și inteligență artificială etc. La programul de studii Știința și 
ingineria calculatoarelor au finalizat cu succes studiile masteranzii: A. 
Anghiloglu, D. Cazac, V. Cobîlaș, O. Corolețchi, D. Golovatic, N. 
Herghelegiu, A. Oprea, D. Popa, V. Popușoi și F. Starinschi. La acest 
program tematica lucrărilor de disertație a inclus proiectarea, modelarea 
și studiul sistemelor informaționale pentru monitorizarea și 
managementul activității întreprinderilor etc. 
Membrii Comisiilor de evaluare a lucrărilor de disertașie formate din 
reprezentanții departamentelor de profil de la Universitatea „Ștefan cel 
Mare” din Suceava, România și conf. univ., dr. Victor ABABII de la UTM 



au apreciat toate lucrările de disertație prezentate de masteranzii de la 
UTM și USV. 

- Despre viitorul 
Dreptului și al 
Administrației 
Publice în era 
digitală, la 
Universitatea 
„Ștefan cel Mare” 
din Suceava 

suceavalive.ro 
14.07.21 

- Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității 
„Ștefan cel Mare” din Suceava a organizat, în colaborare și cu sprijinul 
Primăriei Municipiului Suceava și al Consiliului Local al Municipiului 
Suceava, conferința „Dimensiuni etice și sociale în administrație și drept” 
– ajunsă la cea de a VI-a ediție. Conferința a fost găzduită de 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava în perioada 17-19 iunie 2021. 
Tema  acestei ediții a fost Viitorul Dreptului și al Administrației Publice 
în era digitală. Provocări și oportunități. 
Formatul conferinței a fost unul mixt, majoritatea participanților fiind 
prezenți fizic la eveniment; cei care nu au putut face deplasarea la 
Suceava au participat online, făcând ca această conferință să fie una pe 
măsura erei digitale în care am intrat cu toții. 
Preocuparea pentru transformările pe care societatea digitală le aduce în 
ceea ce privește cadrul normativ și funcționarea instituțiilor a stat în 
prim-planul discuțiilor ce s-au purtat în cadrul unei pluralități de idei ce 
au subliniat atât avantajele, cât și pericolele pe care digitalizarea 
societății le poate aduce cu sine, atât la nivelul individului, cât și al 
comunităților. 
Lucrările sesiunii științifice au fost deschise de profesor univ. dr. ing. 
Valentin Popa, Rectorul Universității din Suceava, care a arătat, printre 
altele, că, în timpul primului mandat a fost acreditată  Facultatea  de 
Drept și Științe Administrative, precum și problemele care frământă pe 
juriști în condițiile de pandemie Covid-19. 
După deschiderea sesiunii a luat cuvântul doamna Decan, profesor univ. 
dr. Camelia Ignătescu, care a adus un salut din partea Facultății de Drept 
și Științe Administrative. Au mai luat cuvântul prof. univ. dr. hab. 
Antonio Sandu, judecătorul Cristinel Grosu, Președintele Curții de Apel 
din Suceava, și profesorul univ.dr. Serhiy Melenko, din Ucraina. 
Sesiunea științifică internațională s-a încheiat cu prezentarea 
comunicărilor științifice ale studenților de la  Facultatea  de Drept și 
Științe Administrative, cu tematici interesante, alături de asistenta 
doctorandă Raluca Onufreiciuc și inginerul Ionuț Croitoru. 

centruldepresa.ro 
14.07.21 
newsmoldova.ro 
14.07.21 

- Personalități ale 
culturii și educației, 
la un simpozion 
organizat de 
Biblioteca USV 

crainou.ro 
13.07.21 

- La Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava s-a desfășurat, în zilele 
de 8 și 9 iulie a.c., conferința dedicată masteranzilor și doctoranzilor 
„Discurs critic și variație lingvistică. Abordări inter- și transdisciplinare 
ale trecutului și prezentului”, ediția a X-a. 



„Contribuția 
bibliotecii la 
afirmarea 
diversității culturale 
în spațiul românesc” 

Organizată de Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării împreună 
cu Asociația „Akademos”, conferința și-a propus să ofere cadrul pentru 
dezbateri academice extinse, cooptând tineri cercetători (masteranzi, 
doctoranzi și post-doctoranzi) din mai multe centre universitare din țară 
(Universitatea din Sibiu, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, 
Universitatea „Al.I. Cuz” Iași) și din străinătate (Elveția, Republica 
Moldova), precum și specialiști consacrați, în calitate de conferențiari în 
plen sau de comunicatori în cadrul secțiunilor. 
Cele patru comunicări în plen, axate pe tematica enunțată, au fost 
susținute magistral de profesori de la Universitatea „Yurii Fedkovici“ din 
Cernăuți (Felicia Vrânceanu), Universitatea „Babeș Bolyai” din Cluj-
Napoca (Adrian Chircu), Universitatea de Vest din Timișoara (Otilia 
Hedeșan) și de la universitatea gazdă (Mircea A. Diaconu). 
„Profilul tematic al acestei ediții a invitat la dialog domenii de cercetare 
ireconciliabile în epoca clasică, urmărindu-se astfel direcția actuală a 
interconectării dintre științe. Această tendință de depășire a frontierelor 
(hiper)specializării contribuie la îmbogățirea cunoașterii și la progresul 
său constant, la construcția unui proiect comun, prin cooperare și 
schimb, ce presupune și operarea cu un nou tip de discurs, dar comportă, 
în mod previzibil, și o seamă de riscuri (dintre care, cel mai pregnant ar 
fi pericolul diluării conceptuale și metodologice). În edițiile anterioare, 
conferința a anticipat problematica interdisciplinarității prin 
privilegierea analizei discursului ca disciplină aflată la intersecția 
științelor limbii. De aceea, considerăm că o ediție în care s-a readus în 
atenție problematica inter- și transdisciplinarității, după mai multe 
decenii de la primele teoretizări în câmpul academic, pe fundalul noilor 
provocări generate de invaziva revoluție digitală, ar putea oferi celor 
interesați cadrul adecvat de diseminare a rezultatelor cercetării” au 
transmis organizatorii reuniunii științifice. 
Cele mai bune lucrări vor fi publicate în volumul conferinței sau într-o 
revistă cu recunoaștere internațională („Meridian critic”). 
Manifestarea a fost coordonată de prof. dr. Rodica Nagy și prof. dr. 
Mircea A. Diaconu. 

- A 25-a ediție a 
Festivalului Filmului 
Francez își anunță 
câștigătorii 

iqads.ro 
13.07.21 

- 27 de filme franceze, peste 100 de proiecții fizice, 11 proiecții online, 11 
zile, 12 orașe, peste 5000 de spectatori și 2 premii pentru tinere talente, 
iată, în cifre, cea de-a 25-a ediție a celui mai longeviv festival din 
România dedicat unei cinematografii naționale, organizat de Institutul 
Francez alături de partenerii săi între 1 și 11 iulie 2021. 

bursa.ro 
14.07.21 



Pentru prima dată în istoria festivalului, proiecțiile au avut loc în triplu 
format: online, în săli de cinema sau spații culturale, dar și în aer liber, 
în București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Arad, Brașov, Brăila, 
Constanța, Sfântu Gheorghe, Sibiu, Suceava și Târgu Mureș. 
Cele mai recente și mai aclamate producții franceze în premieră 
națională, precum „Adieu les cons”/„Adio, proștilor!” de Albert 
Dupontel, „ADN” de Maiwenn sau „Un Triomphe”/„Succes de public” de 
Emmanuel Courcol, debuturile tinerelor talente în secțiunile competitive 
de scurt respectiv lungmetraj, Carte Blanche pentru 5 cineaști români 
dedicată cinefililor dornici să revadă titluri de referință semnate de 
Maurice Pialat, Bertrand Blier sau Robert Bresson dar și retrospectiva 
prezentată online a unor filme emblematice din edițiile anterioare 
precum „Le goût des autres”/„O chestiune de gust” de Agnès Jaoui, pe 
scurt „meniul” acestei ediții aniversare, întâmpinată cu entuziasm de 
spectatorii din toată țara. 
A 25-a ediție a Festivalului Filmului Francez a fost organizată de 
Institutul Francez din România. Festivalul a fost prezentat de Orange și 
i-a avut parteneri pe Groupama Asigurări și Carrefour România. 
Co-organizatori: Centrul Municipal de Cultură Arad, Alianța Franceză 
Brașov, Cinefeel Brăila, Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret 
„Jean Constantin” Constanța, Arta by Cityplex Sfântu Gheorghe, Teatrul 
Național Radu Stanca Sibiu, Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, 
Asociația K’Arte Târgu Mureș. Parteneri media: TV5MONDE, RFI 
România, Radio Guerrilla, Films in Frame, Radio România Cultural, 
Radio România Internațional, Observator cultural, LiterNet, Ziarul 
Metropolis, IQads, Literomania, Phoenix Media, Munteanu, Code Noir 
Style, Cultura la dubă, Toud. Proiecții online și bilete prin Eventbook. 

 

 

 


