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Decanul Facultății 
de Medicină din 
cadrul USV Suceava 
va fi, cel mai 
probabil, 
prof.univ.dr. Mihai 
Covașă 
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- Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava va stabili marți, 7 septembrie 
a.c., după ședința Consiliului de Administrație, cine va fi decanul 
Facultății de Medicină și Științe Biologice. Potrivit informațiilor 
noastre, în primul semestru cea mai nouă facultate din cadrul USV va 
avea o conducere interimară, urmând ca până la începerea celui de-al 
doilea semestru să aibă loc alegeri. Cel mai probabil decanul Facultății 
de Medicină va fi directorul Departamentului de Sănătate și Dezvoltare 
Umană al Universității „Ștefan cel mare” Suceava, prof.univ.dr. Mihai 
Covașă. Prodecanii interimari și șefii de departamente vor fi numiți 
după data de 15 septembrie. 
Profesorul Covașă are doctorat în Fiziologie și Nutriție obținut la 
Universitatea Leeds din Anglia și studii postdoctorale în Neuroștiințe, 
la Washington State University, în SUA. A predat la Washington State 
University și la Pennsylvania State University în SUA, a fost director de 
cercetare la Institutul național de cercetare INRA, Divizia Nutriție 
umană, în Franța, director la Laboratorul de Nutriție și Fiziologie, la 
Institutul „Micalis”, Franța, profesor și conducător de doctorat la 
Universitatea „Marie Curie”, Paris, Franța, profesor asociat la Western 
University of Health Sciences, Facultatea de Medicină, SUA, conducător 
de doctorat în domeniul Medicină, Universitatea de Medicină și 
Farmacie „Grigore T. Popa” Iași. 
De aproximativ 10 ani a început colaborarea cu universitatea din 
Suceava, prin înființarea Departamentului de Sănătate și Dezvoltare 
Umană, care a fost sămânța din care a crescut Facultatea de Medicină.  
Hotărârea de guvern cu noua structură a universității, care include și 
Facultatea de Medicină și Științe Biologice, a fost publicată în Monitorul 
Oficial în data de 27 august a.c.. Deocamdată vor funcționa 7 programe 
de studii: licență în nutriție și dietetică, asistență medicală generală, 
balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnică dentară, biologie, 
biochimie și masterat în medicină - nutriție și recuperare medicală. 
Programul de medicină generală va fi operațional, cel mai probabil, în 
doi, trei ani. 
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- Admitere la 
facultatea de 
Medicină, sesiunea 
de toamnă. 
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- Deși pare că ne aflăm într-un salon de înfrumusețare, de fapt suntem 
într-unul unul dintre laboratoarele Universității de medicină și 
farmacie din Iași. La Facultatea de Farmacie, de astăzi, au început 
înscrierile la o nouă specializare: cosmetica medicală, un program mult 
așteptat de tineri. Lenuța Profire, Decanul Facultății de Farmacie UMF 
Iași: Este un program care se finalizează cu o diplomă recunoscută la 
nivel național, dar și la nivel european. Cei care sunt și lucrează acum 
în acest domeniu sunt doar absolvenții unor cursuri, ceea ce oferim noi 
este un program acreditat, o diplomă recunoscută și sunt absolvenții 
unei universități de prestigiu. Trei ani durează specializarea care 
dispune de 40 de locuri, dintre care zece la buget. Iar taxa este de 4.000 
de lei pe an. Tot astăzi a început admiterea și la Universitatea 
Agronomică pe locurile rămase neocupate. Iar doritorii nu au întârziat 
să apară. Tinerii din zona Moldovei care vor o carieră în medicină au la 
dispoziție încă o facultate unde vor putea studia. Este vorba despre 
Facultatea de Medicină și Științe Biologice din cadrul Universității 
„Ștefan cel Mare” din Suceava. Șapte programe de studiu sunt incluse 
în cadrul noii facultăți. 
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- Biblioteca 
Universității 
Suceava a primit o 
importantă donație 
de carte din partea 
Bibliotecii 
Academiei Române. 
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- Săptămâna trecută, Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” din 
Suceava, coordonată de profesorul universitar doctor Sanda-Maria 
Ardeleanu, a primit o importantă donație din partea Bibliotecii 
Academiei Române. 
Conform USV, donația constă în 265 de volume din diverse domenii ale 
cunoașterii: electrotehnică, telecomunicații, industrie alimentară, 
electrobiologie, echipamente medicale, biochimie, microbiologie, auto, 
silvicultură, informatică, drept, științele comunicării, sociologie, 
publicistică, științe politice, memorialistică, artă, filosofie, lingvistică, 
istorie, etnologie și antropologie culturală. Publicațiile din valoroasa 
donație îmbogățesc fondul de carte al Bibliotecii universității sucevene, 
care cuprinde peste 280.000 de volume. 
La începutul anului universitar 2020-2021, Biblioteca USV a primit de 
la Biblioteca Academiei Manuscrisele Eminesciene, ca urmare a 
generoasei inițiative a prorectorului Mircea A. Diaconu. 
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- Conferințe privind 
biodiversitatea și 
schimbările 
climatice 

agerpres.ro 
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- În perioada 3-11 septembrie, Franța găzduiește, pentru prima dată, 
Congresul mondial al naturii organizat de Uniunea Internațională 
pentru Conservarea Naturii (IUCN), la Marsilia. Mai mult, în această 
toamnă au loc alte două conferințe internaționale pe probleme de 
biodiversitate și schimbări climatice: Întâlnirea la nivel înalt - COP 15 - 
a Convenției Națiunilor Unite privind diversitatea biologică (online, 11 



- 15 octombrie) și Conferința COP 26 a Convenției Națiunilor Unite 
privind schimbările climatice (Glasgow, 1 - 12 noiembrie). 
Cu ocazia acestor conferințe internaționale majore dedicate conservării 
biodiversității și luptei împotriva schimbărilor climatice, Ambasada 
Franței și Institutul Francez din România lansează o serie de 
evenimente care vor reuni reprezentanți ai instituțiilor publice, ai 
societății civile, ai mediului academic și ai mediului de afaceri din 
România și Franța. […] 

 

 

 


