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Sinteza articolului
Consiliul de Administrație al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava
(USV) a aprobat joi, 23 septembrie, cu consultarea Senatului USV, o
hotărâre privind începutul anului universitar 2021-2022, a cărui
festivitate de deschidere va avea loc pe 1 octombrie.
Astfel, în primul articol al Hotărârii este stipulat faptul că în anul
universitar 2021-2022 activitățile didactice vor demara on-site pentru
toate formațiile de studiu. S-a hotărât în același timp că, în situația în
care vor apărea focare de infectare cu SARS-COV-2, Consiliul de
Administrație al USV va stabili, de la caz la caz, la sfârșitul fiecărei
săptămâni, condițiile de desfășurare a cursurilor pentru săptămâna
următoare.
Discuții au avut loc și în privința cazării studenților în căminele
universității în noul an universitar, în final concluzionându-se faptul că
aceasta se va face în conformitate cu articolul 2 din Hotărârea Senatului
USV nr. 29, din data de 22 aprilie 2021. Acest fapt a fost posibil odată cu
depunerea de către USV a recursului împotriva sentinței 540/08
septembrie 2021, emisă de Tribunalul Suceava – Secția de Contencios
Administrativ și Fiscal, care anula obligativitatea respectării unor
obligații pentru studenții care aplicau pentru cazare în spațiile
universității. Prin depunerea recursului, până la pronunțarea unei
hotărâri definitive se suspendă de drept prevederile sentinței de fond,
luându-se act de faptul că în acest moment
sunt aplicabile prevederile art. 2, literele a și b ale Hotărârii Senatului
USV 29/22, din aprilie 2021.
În concluzie, pentru efectuarea cazării studentul trebuie să prezinte unul
dintre următoarele acte: test PCR negativ cu privire la infectarea cu
virusul SARS-COV-2, efectuat cu cel mult 3 zile calendaristice anterioare
datei cazării, dovada vaccinării împotriva virusului SARS-COV-2 (cel
puțin cu prima doză de vaccin), sau o adeverință de la medicul de familie
eliberată cu cel mult 6 luni înaintea cazării, din care să rezulte că
studentul s-a vindecat de virusul SARS-COV-2.
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Festivitate de deschidere a anului universitar destinată exclusiv
studenților USV
În ceea ce privește festivitatea de deschidere a noului an universitar, care
va avea loc vineri, 1 octombrie, Hotărârea Consiliului de Administrație
al USV prevede ca aceasta să se desfășoare în două etape. Prima dintre
ele, deschiderea oficială, organizată la nivelul Universității, va avea loc la
exterior, în parcarea dintre corpurile B și C, cu începere de la ora 10.00,
și va fi urmată de întâlnirile conducerilor facultăților cu studenții din
anul I. Ulterior, de la ora 19.00 va avea loc deschiderea festivă, organizată
tot în exterior, în parcarea dintre corpurile B și C. Accesul la deschiderea
festivă va fi permis studenților USV care vor prezenta actul de identitate
și unul dintre următoarele documente: test PCR negativ cu privire la
infectarea cu virusul SARS-COV-2, efectuat cu cel mult 3 zile
calendaristice anterioare datei cazării, dovada vaccinării împotriva
virusului SARS-COV-2 (cel puțin cu prima doză de vaccin) sau o
adeverință de la medicul de familie, eliberată cu cel mult 6 luni înaintea
cazării, din care să rezulte că studentul s-a vindecat de virusul SARSCOV-2. Din motive sanitare, festivitatea de deschidere a anului
universitar este destinată exclusiv studenților USV, iar accesul publicului
larg va fi restricționat în totalitate.
Evenimentul se desfășoară pe 24 septembrie, între orele 16.00 și 22.00,
pe platoul din fața Universității „Ștefan cel Mare”, iar pe 25 septembrie,
între orele 10.00 și 14.00, în Fălticeni, în Piața „Nada Florilor”, și în
Târgu Neamț, în fața Primăriei.
„Pe 24 și 25 septembrie, sunteți invitați să descoperiți lumea
extraordinară a științei, prin zeci de activități destinate minților curioase
de toate vârstele: zone pline de jocuri, concursuri cu premii, experimente
sau expoziții pentru stimularea creativității, a gândirii critice, a
curiozității, dar și dezbateri sau conferințe pe teme de interes în
cercetare. Evenimentul, desfășurat sub tema „ReCoNnect – The Green
Deal”, aduce zona de cercetare de excelență din România în fața
publicului larg și se desfășoară în numeroase orașe din țară într-un mod
interactiv, educativ și distractiv. Cele mai mari institute de cercetare și
cele mai importante instituții de învățământ superior din România și-au
unit eforturile pentru a oferi o experiență spectaculoasă publicului”, a
transmis USV.
Noaptea cercetătorilor europeni se desfășoară anual în peste 300 de
orașe europene, iar în România, anul acesta, are loc în orașe precum
București, Timișoara, Cluj, Suceava, Galați, Brăila, Baia Mare și multe
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altele. Cu ocazia evenimentului, publicul larg va putea intra în dialog cu
cercetători și va putea urmări experimente spectaculoase, demonstrații
live și conferințe fascinante de știință.
„Doctorul Dimitrie Siriopol (directorul medical al Spitalului Județean
Suceava – n.r.) a venit la Suceava dintr-un centru universitar. A venit în
județul Suceava și nu se aștepta să găsească asemenea spitale aici.
Vorbesc de cel din Suceava și de noul spital din Fălticeni, unde medicul
Siriopol a participat la inaugurare. Deci, avem cu ce și avem cu cine. Un
lucru care l-a determinat să vină la Suceava este și faptul că noi ne
cunoaștem. Am fost colegi de facultate și ne cunoaștem foarte bine. Își
face treaba foarte bine și din punctul meu de vedere am făcut o alegere
foarte bună. Facem o echipă bună și sîntem puțin îngrijorați de ceea ce
se întîmplă la nivelul județului din cauza pandemiei. Dacă-l atrăgeam aici
și nu găsea condiții, cu siguranță îmi bătea obrazul. A lăsat Iașiul, unde
era stabilit și avea absolut totul. Era și la catedră, fiind conferențiar. Are
grad universitar de conferențiar. Este angrenat și-n activitatea
Universității «Ștefan cel Mare», unde, mai nou, s-a înființat Facultatea
de Medicină și Științe Biologice. E o bucurie să avem Medicină la
Suceava, dar voi avea probabil anul viitor o întîlnire cu toți cei care vor
coordona activitatea facultății, pentru că trebuie să creștem calitatea
învățămîntului medical sucevean. Am organizat concursuri și o spun cu
mîhnire: la asistenți medicali a fost tragedie. Calitatea învățămîntului
medical trebuie să crească neapărat. Nu ne jucăm cu viața omului.
Tratăm omul și nu putem să promovăm examene vînzînd în piață și să
ajungem asistenți medicali sau medici”. Managerul Spitalului Județean
Suceava, dr. Alexandru Calancea.
Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii Mihai Eminescu
organizează, în perioada 27-30 septembrie 2021, a treia ediție a
Atelierelor de interpretare a textului CreativLit. La ateliere vor participa
studenți de la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj, Universitatea „Al.
I. Cuza” din Iași, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău,
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.
Atelierele, având drept obiectiv, pe de o parte, promovarea operei
eminesciene și, pe de altă parte, medierea dialogului cu creatorii, sunt
organizate tematic pe creația eminesciană și pe creația scriitorilor
contemporani și vor fi moderate anul acesta de profesorii Daniela
Petroșel, Gina Puică, Adrian Jicu, Lucia Țurcanu. La ediția din acest an
la atelierele CreativLit va participa scriitorul și criticul literar Ion Pop.

În 27 septembrie, între orele 10.00-12.00 și 14.00-16.00, se vor face
lecturi și comentarii pe textele Scrisoarea I și Rugăciunea unui dac de
Mihai Eminescu.
Marți, 28 septembrie, între orele 10.00 și 12.00, vor avea loc lecturi și
comentarii ale poemelor lui Ion Pop și dialoguri cu poetul.
În aceeași zi, începând cu ora 15.00, Editura Eikon va prezenta cartea
editată în anul 2020-2021, organizând și un recital al poeților editați.
Miercuri, 29 septembrie, între orele 10.00 și 12.00, vor avea loc lecturi și
comentarii pe textul „Cezara”, cu participarea criticului Ion Pop. Între
orele 16.00 și 17.00, se va desfășura ediția din septembrie a proiectului
Poeți în dialog, invitați fiind Ion Pop și Adrian Popescu. La ora 17.00, în
sala Portaluri, va fi vernisată expoziția „Povești cu pietre” – autor Dinu
Daniel Ciuraru.
Evenimentele vor avea loc în amfiteatrul Laurențiu Ulici al Bibliotecii
Naționale de Poezie Mihai Eminescu de la Memorialul Ipotești.

