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Sinteza articolului 

- USV – locul unde 
teoria și practica se 
îmbină cu pasiunea 

radioimpactfm.ro 
27.07.21 

- O nouă ediție specială dedicată admiterii de la Universitatea „Ștefan cel 
Mare” din Suceava a avut loc pe frecvențe. Sub genericul „Viitorul se 
învață”, dezbatem, în echilibru, importanța pregătirii academice în 
balanță cu nevoile studenților și importanța unui mediu sănătos de 
învățare. La discuția din studio a participat Ștefan Sfichi, coordonator 
Digital Media Center din cadrul Casei de Cultură a Studenților, de la 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. 
A investi pasiune într-un domeniu pe placul studenților pare să fie cheia 
succesului pentru un program de studii atractiv. Pe lângă discuția 
concretă despre oportunitățile pe care studenții le au atât în direcția 
Digital Media Center cât și în celelalte activități pe care le pot identifica 
în campus, am deschis discuția despre interdisciplinaritate și importanța 
unui loc de muncă pliat perfect pe domeniul în care tinerii studenți se 
specializează. 
De asemenea, o mai mare deschidere a cadrelor didactice – dată de 
experiență – și ancorarea în realitate, sunt factori vitali care conduc la o 
clară evoluție a specializărilor și chiar facultăților (un exemplu fiind 
planul pentru înființarea Facultății de Medicină de la Suceava). 
Reținem că suntem în plină perioadă de înmatriculări, pentru studenții 
declarați admiși în sesiunea iulie 2021, dar și că mai urmează o sesiune 
de admitere, în perioada 6 – 13 septembrie. 

- Universitatea Ștefan 
cel Mare Suceava 
implementează 
proiectul 
transfrontalier. 

stirilevivafm.ro 
28.07.21 

- Noi soluții de energie în spațiul carpatic, în cadrul programului Ungaria 
– Slovacia – România – Ucraina. Proiectul se desfășoară până în aprilie 
anul viitor, bugetul alocat USV fiind de 124 mii euro. Obiectivul general 
este promovarea eficienței energetice și a surselor de energie 
regenerabile prin activități de educație în universități și comunități care 
vizează utilizarea durabilă a mediului în regiunile de frontieră. Prin 
aceste activități se dorește o îmbunătățire a situației regionale cu privire 
la utilizarea durabilă a mediului prin aplicarea soluțiilor energetice 
eficiente și inovatoare în comunitățile partenere. Universitatea Suceava 
colaborează, în cadrul proiectului, cu Primăriile din Șcheia, Vama și 
Liteni. 



- Studenți în practică 
arheologică în 
județul Neamț 

realitateadesuceava.net 
29.07.21 

- Recent, specialiștii de la Complexul Muzeal Național Neamț au reluat 
săpăturile arheologice în situl de la Topolița, acolo unde, acum doi ani, 
scoteau la lumină primele rămășițe ale unei așezări vechi de aproape 
6500 de ani. Pentru că rezultatele au fost spectaculoase, în campania de 
cercetări din această vară, echipei de arheologi i s-au alăturat și câțiva 
studenți de la facultățile de istorie ale Universității din București, dar și 
de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. 
Studenții vor avea prilejul să se implice în toate activitățile specifice unui 
șantier arheologic, mai ales că unii dintre ei încă nu au avut posibilitatea 
să participe la astfel de cercetări, având în vedere contextul pandemic. 
Cei cinci viitori slujitori ai muzei Clio sunt din județele Neamț, Suceava, 
dar și din Republica Moldova.  
Conform declarațiilor responsabilului științific al cercetărilor, se dorește 
ca în anii următori la aceste săpături arheologice să participe și mai mulți 
studenți ai facultăților de istorie din țară.  
„Pentru noi a fost foarte plăcut să știm că unii studenți de la facultățile 
de istorie vor să participe la cercetări pe șantierul de la Topolița. Pentru 
că sunt în primii ani de studiu considerăm că experiența de pe acest 
șantier le va fi folositoare și poate că unii dintre ei chiar vor face în viitor 
arheologie. Este foarte important să aibă contact direct cu acest domeniu 
pentru că doar așa îi vor putea înțelege specificul. Chiar dacă activitatea 
pe un șantier arheologic nu este cea mai ușoară, ne propunem ca în anii 
următori să atragem și mai mulți studenți aici, pentru a le putea 
împărtăși câte ceva din specificul acestei profesii atât de interesante” a 
declarat dr. Vasile Diaconu, coordonatorul cercetărilor. 
În campania din acest an studenții se vor implica în cercetare unei 
locuințe a culturii Precucuteni, având astfel prilejul să cunoască detalii 
despre arhitectura și modul de viață al comunităților umane preistorice, 
din urmă cu aproape șapte milenii. 

- WWF România, în 
parteneriat cu 
Universitatea Ștefan 
cel Mare Suceava, 
Institutul de 
Cercetare în 
Silvicultură PS 
Pasternak- 
UkKRIMF și cu 
organizația 

economistul.ro 
28.07.21 

- 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 



Ecosphera din 
Ucraina lansează un 
raport consolidat 
legat de 
managementul 
lemnului mort. 

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.  
 

Daniela 
Micuțariu 

Școală de vară 
organizată de 
Asociația „Tineri de 
Succes” Suceava 

monitorulsv.ro 
28.07.21 

- Asociația „Tineri de Succes” Suceava organizează, în perioada 20 iulie – 
31 august, o școală de vară care se adresează tinerilor de toate vârstele, 
elevilor, studenților, precum și altor categorii de persoane interesate de 
dezvoltarea lor personală, profesională și integrarea cu succes pe piața 
muncii. Pe 27 iulie, la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava s-a 
desfășurat cel de-al doilea eveniment din cadrul școlii de vară organizat 
de asociație, intitulat „Branding Personal!”, la care au participat tineri, 
mentori, oficialități și profesori. 
Școala de vară, ne-au spus organizatorii, reprezintă o academie 
alternativă „în care îți vei dezvolta competențe, cum ar fi relaționarea 
eficientă, vorbitul în public și lucrul în echipă, prin participarea la 
programe nonformale și informale”. 
Scopul școlii de vară este, de asemenea, să ajute tinerii de toate vârstele 
să își dezvolte competențele necesare pentru a reuși atât în plan 
profesional, cât și personal, devenind astfel de succes. Organizatorii, în 
cadrul acestei școli de vară, pun la dispoziția participanților o serie de 
seminarii și workshopuri, conferințe, consiliere și orientare, precum și 
instrumente de dezvoltare personală.[…] 

 

 

 


