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100 de elevi din 
toată țara participă 
la Olimpiada de 
Astronomie și 
Astrofizică 
organizată și 
finanțată de USV 

ziarulevenimentul.ro 
27.07.21 

- La olimpiada din acest an participă aproximativ 100 de elevi din 14 
județe, selectați prin etape județene ale competiției, împărțiți pe două 
categorii de vârstă, juniori (gimnaziu) și seniori (liceu) * lotul olimpic 
român, ce reprezintă țara la Olimpiada Internațională de Astronomie și 
Astrofizică, se reunește anual la Suceava în vederea pregătirii 
La Universitatea „Ștefan cel Mare” (USV) din Suceava a debutat, ieri, 
Olimpiada de Astronomie și Astrofizică, cu respectarea unor norme 
drastice de protecție pandemică, a anunțat purtătorul de cuvânt al 
instituției de învățământ superior, Codruț Șerban. 
Sursa citată arată, într-un comunicat, că manifestarea găzduită de USV 
Suceava își propune să pună în valoare elevii capabili să facă performanță 
în cadrul unei discipline ce nu se găsește în curricula școlară și pentru a 
stabili componența loturilor olimpice naționale ale României la 
olimpiadele internaționale din acest an. 
La olimpiada din acest an participă aproximativ 100 de elevi din 14 
județe, selectați prin etape județene ale competiției, împărțiți pe două 
categorii de vârstă, juniori (gimnaziu) și seniori (liceu). 
Probele se vor desfășura marți și miercuri, în amfiteatrele Facultății de 
Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor și ale Facultății de Inginerie 
Mecanică, Mecatronică și Management. 
Manifestarea este finanțată de USV și organizată în colaborare cu 
Societatea Științifică „Cygnus”. 
Echipa de coordonare este formată din prorectorul USV, prof. univ. dr. 
Mihai Dimian, inspectorul de fizică din cadrul IȘJ Suceava, prof. dr. 
Petru Crăciun, președintele Societății Științifice „Cygnus”, prof. Victor 
Șutac și directorul Observatorului USV, lect. dr. Cristian Pîrghie. „Deși 
astronomia și astrofizica nu fac parte din disciplinele curriculei școlare 
din gimnaziu sau liceu în Romania, există numeroase cercuri și ateliere 
organizate în instituțiile de învățământ din întreaga țară, în care elevii 
pot face performanță sub coordonarea unor profesori de valoare. 
Performanța elevilor români este validată anual de medaliile obținute la 
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olimpiadele internaționale, România clasându-se an de an printre țările 
cu cele mai frumoase rezultate internaționale”, a precizat Codruț Șerban. 
Lotul olimpic român, ce reprezintă țara la Olimpiada Internațională de 
Astronomie și Astrofizică, este coordonat de prof Petru Crăciun și se 
reunește anual la Suceava în vederea pregătirii, iar printre cei care au 
obținut în ultimii ani medalii internaționale importante se numără și 
elevi suceveni.  

- USV: Cele mai multe 
înscrieri, la 
Pedagogie și 
Psihologie 

radiotop.ro 
26.07.21 

- Programele de licență de la Departamentul de Științe ale Educației din 
cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava au fost foarte căutate 
în actuala sesiune de admitere. La aceste programe au fost cei mai mulți 
înscriși din cadrul facultăților universității sucevene. 
Șefa Departamentului, conferențiarul universitar doctor Otilia Clipa, a 
afirmat, la Radio Top, că la Pedagogia învățământului primar și preșcolar 
au fost 254 de înscriși pe 100 de locuri, iar la Psihologie au fost 118 
înscriși pe 50 de locuri. Doamna Clipa a subliniat că cei de la Pedagogie 
au avut la dispoziție mai puține zile pentru a se înscrie, fiindcă au trebuit 
să susțină probele vocaționale: să citească un text la prima vedere, să 
deseneze și să cânte. Otilia Clipa a spus: „Ne-am bucurat să avem atât de 
mulți candidați. Am apreciat mult și le suntem recunoscători celor care 
ne-au ales. Este o dovadă de încredere foarte mare în ceea ce facem. Le 
mulțumim și tinerilor, și familiilor lor care au decis să-i lase în mâinile 
noastre”. Universitara a adăugat: „Tinerii care vin la noi termină cu dublă 
specializare: educatoare și învățător. În funcție de înclinație aleg să dea 
titularizarea fie pentru educatoare, fie pentru învățător. Este o profesie 
stabilă și pot lucra și-n învățământul de stat, și-n învățământul privat, și-
n after-school-uri sau în alte forme care se ocupă cu educația”. 

- O tînără cu 10 la 
Bac, studentă la USV 

radiotop.ro 
26.07.21 

- O absolventă de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Suceava – 
promoția 2020, care a avut 10 la Bacalaureat, va urma cursurile Facultății 
de Științe ale Educației din Universitatea „Ștefan cel Mare”. 
Conferențiarul universitar doctor Otilia Clipa, șefa Departamentului de 
Științe ale Educației a declarat, la Radio Top că venirea unei eleve de 10 
o încântă foarte tare și a adăugat că au mai fost astfel de cazuri de-a 
lungul timpului. Profesoara a afirmat: „Acum 5-6 ani, spre exemplu, am 
avut o absolventă de 10 care putea să aleagă orice alt centru, orice alt loc 
bugetat. Însă, ne-a ales pe noi și, într-adevăr, a fost o studentă foarte 
bună. Iată că și-acum avem onoarea, bucuria, șansa să educăm o 
persoană de 10. Și mai avem un motiv de bucurie: una dintre fetițele 
crescute la Așezământul <Sfântul Ierarh Leontie> din Rădăuți care are 
medie mare, 9 și ceva, și înclinații pentru a educa copii s-a înscris la fel, 



la noi, și va ocupa acel loc special”. Otilia Clipa a precizat: „Vin copii de 
calitate și ne bucurăm împreună, sper, că avem generații de profesori 
foarte buni, care vor educa foarte bine, indiferent unde se vor duce în 
zona noastră. Cred că asta-i singura șansă a unei zone: să crească prin 
educația copiilor pe care-i are. Mai ales că acum sunt mai puțini. Și-
atunci, dacă te concentrezi și îi educi bine, cred că asta-i o șansă 
extraordinară a comunității”. 

Laurențiu 
Mihu 

În numărul prea 
mare de animale 
rezidă, până la 
urmă, esența 
discuției, crede și 
Gabriel Dănilă, de la 
Facultatea de 
Silvicultură a 
Universității Ștefan 
cel Mare din 
Suceava. 

universul.net 
27.07.21 

- Atacurile comise de urși în ultima vreme și creșterea numărului de 
victime umane a împins autoritățile de la București să vină cu măsuri noi 
de gestionare a relației dintre comunitățile afectate și această specie. 
Recent, ministrul Mediului, Tanczos Barna, a vorbit despre Ordonanța 
de Urgență pregătită de guvern, iar specialiștii în silvicultură consideră 
că eforturile vor fi de lungă durată, miza fiind reducerea populației de 
urși, astfel încât să fie atins numărul optim de exemplare. Universul.net 
a stat de vorbă cu mai mulți specialiști în gestionarea faunei, despre cum 
s-a ajuns aici, care sunt soluțiile și cât de amplu va fi efortul de reinstalare 
a unui echilibru în coexistența dintre urs și comunitățile umane. […] 

 


