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Sinteza articolului
La Facultatea de Istorie și Geografie din cadrul Universității „Ștefan cel
Mare” din Suceava s-au ocupat toate locurile scoase la concurs la
programele de licență în cele două sesiuni de admitere din 2021. Decanul
facultății, conferențiarul universitar doctor Florin Pintescu, a declarat, la
Radio Top: „Am ocupat tot ceea ce aveam de ocupat la programele de
licență. Avem câte o grupă la Istorie, Relații internaționale și studii
europene, Geografie și Geografia turismului și trei grupe la Asistență
socială. Toate grupele sunt complete. Au câte cel puțin 25 de studenți,
ceea ce este conform reglementărilor noastre interne pragul minim de a
permite funcționarea unei grupe”. Profesorul Pintescu a mai spus că și la
masterat s-au format trei grupe. La Facultatea de Istorie și Geografie a
Universității „Ștefan cel Mare” deschiderea oficială a noului an academic
este programată vineri, 1 octombrie, la ora 15.30, în Aula din corpul A.
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava va investi 155,3 mil. lei (31,4
mil. euro), din care 145,4 mil. lei vor fi asigurați de Ministerul
Dezvoltării, prin Compania Națională de Investiții (CNI), pentru
construirea unui cămin studențesc cu o capacitate de 826 de persoane
(407 camere de câte 2 persoane și 12 camere individuale pentru studenții
cu dizabilități). Complexul va avea o suprafață de peste 20.000 mp și un
regim de înălțime prevăzut cu demisol, parter și 4 etaje.
Suceava va avea un cămin nou pentru studenți, ce va fi construit în
următorii trei ani. Am aprobat, astăzi, indicatorii tehnico-economici și,
din acest moment, pot începe procedurile pentru demararea lucrărilor de
construcție’’, a declarat Cseke Attila, ministrul dezvoltării, lucrărilor
publice și administrației, într-un comunicat de presă.
În ultimii ani, numărul insuficient de locuri de cazare a reprezentat un
impediment în dezvoltarea USV, care a fost nevoită să apeleze la
protocoale de cazare cu unități de învățământ din mediul preuniversitar
și să închirieze locuri de cazare din mediul privat. Primul demers concret
pentru construirea acestui cămin a fost făcut în primăvara anului 2017,
când universitatea suceveană a predat o suprafață de 15.000 mp către
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.
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Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava anunță începerea
implementării proiectului „Centru interdisciplinar CDI de tip Cloud și
infrastructură masivă de date la Universitatea Ștefan cel Mare din
Suceava”.
Beneficiar proiect: Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV)
Obiectivul general al proiectului vizează creșterea capacității de cercetare
a USV prin realizarea de investiții în infrastructura de tip CLOUD și
integrarea acesteia în structuri internaționale de tip CLOUD și
infrastructuri masive de date, în scopul ridicării nivelului de
competitivitate științifică.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1.creșterea capacității de cercetare-dezvoltare și inovare în scopul
creșterii nivelului de competitivitate științifică a USV, prin achiziționarea
de active cu grad mare de noutate (echipamente de ultimă generație);
2.achiziția de active fixe corporale și necorporale, respectiv achiziția de
echipamente, aplicații informatice și licențe software specifice realizării
unei infrastructuri de tip Cloud;
3.implementarea unei infrastructurii de tip Cloud capabilă să furnizeze
următoarele categorii de servicii: IaaS, PaaS, SaaS;
4.facilitarea accesului cercetătorilor la resurse internaționale de
cercetare științifică prin intermediul infrastructurii realizate și în baza
acordurilor de cooperare semnate între Universitate și instituțiile
partenere;
5.creșterea nivelului de cooperare multidisciplinară bazată pe date a
USV.
Rezultate așteptate în urma implementării proiectului:
- o infrastructură Cloud (hardware și software) achiziționată și
funcțională
- o campanie de informare și publicitate
- crearea numărului de noi cercetători (ENI=0,17)
- creșterea numărului de cercetători care lucrează în infrastructuri
îmbunătățite de cercetare (ENI=1,42)
- creșterea cu 2 a numărului instituțiilor ce beneficiază de serviciile
infrastructurii Cloud achiziționate
- creșterea cu 2 a co-publicațiilor științifice public-private
- creșterea cu 1 a numărul parteneriatelor naționale în care va fi implicată
infrastructura.
Valoarea totală a proiectului este de 4.991.731,03 lei, din care
4.979.831,03 lei reprezintă asistența financiară nerambursabilă,

4.232.856,38 lei fiind co-finanțarea Fondului European de Dezvoltare
Regională, iar 746.974,65 lei fiind co-finanțarea Guvernului României
Perioada de implementare a proiectului: 01.09 2021 – 28.02.2023
Cod SMIS 2014+ 124530
Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

