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Sinteza articolului
Noul an universitar a debutat la Universitatea „Ștefan cel Mare” din
Suceava cu o premieră istorică: cea de-a XI-a facultate, nou înființată,
Facultatea de Medicină și Științe Biologice (FMSB), este funcțională și va
avea șapte programe de studii.
„Este, într-adevăr, o zi istorică. Ziua de 1 octombrie 2021 va rămâne în
istoria Universității «Ștefan cel Mare» din Suceava, avem pentru prima
dată la Suceava o facultate de medicină. Am început aceste demersuri
acum mai bine de 10 ani. Efectiv, din 2012 am deschis două programe de
studiu, programul de Nutriție și dietetică și cel de Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare. Atunci am început cu un singur cadru
didactic și acela am fost eu, iar într-un timp relativ scurt avem acum 28
de cadre didactice titulare și 52 de cadre didactice asociate în cadrul
acestei noi facultăți” a declarat prof. univ. dr. Mihai Covașă, decanul
Facultății de Medicină și Științe Biologice din cadrul USV.
Cu privire la cadrele didactice, decanul FMSB, a precizat vineri, într-o
conferință de presă, că din cele 28 de cadre didactice titulare, 14 sunt
medici, specialiști pe diferite specialități, de la chirurgie orală, la
oncologie, reumatologie, la medicină internă și nefrologie, dar și
medicină de laborator, medicină legală, care acoperă disciplinele clinice,
cărora li se adaugă cadre didactice care vor acoperi disciplinele
preclinice.
„Am reușit să atragem oameni tineri. Chiar astăzi își începe activitatea
aici, la Suceava, și un medic chirurg de la Spitalul de Neurochirurgie din
Iași, precum și alți medici din domeniul stomatologiei, care vor fi parte a
programului de Tehnică dentară” a spus Covașă.
Cei doi prodecani din conducerea facultății sunt conf. dr. Andrei Lobiuc
și dr. Lăcrămioara Balan.
„Echipa care va conduce această facultate va fi formată din oamenii care
sunt devotați și au motivația cu care să continue acest proces. Vom avea
doi prodecani, unul care se va ocupa de partea preclinică, iar acesta va fi
dl conf. dr. Andrei Lobiuc. Cel de-al doilea prodecan va fi dna dr.
Lăcrămioara Balan, medic legist, care se va ocupa de partea clinică, de
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relația cu Spitalul Județean Suceava și de relația cu alți parteneri externi”
a spus prof. univ. dr. Mihai Covașă.
Cu un buget relativ mic, Facultatea de Medicină și Științe Biologice speră
să facă și în continuare cercetare și să realizeze performanță în acest
domeniu.
„Condițiile de buget, așa cum bine știm, sunt minime. Dar pentru mine
este o surpriză, când fac comparație cu bugetele universităților mari
europene sau din SUA. Aici, la Suceava, vorbim despre un buget de
40.000.000 de lei și, în condițiile acestea, ceea ce se realizează la noi este
extraordinar. Și asta se datorează oamenilor care sunt devotați și stau aici
zi și noapte pentru a crea condiții studenților, pentru a-i atrage, dar și
pentru a oferi comunității o îngrijire cât mai bună din punct de vedere al
sănătății. În acest context, am putut vedea cu toții implicarea și efectul
pe care l-a avut cercetarea făcută de USV cu privire la Covid-19” a
declarat dr. Mihai Covașă.
„Într-adevăr, este doar o cărămidă pusă la dezvoltarea acestei facultăți,
procesul este lung, dar cu această echipă tânără și dedicată vom ajunge
acolo unde ne-am planificat și unde ne dorim” a conchis decanul
Facultății de Medicină și Științe Biologice din cadrul USV.
Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, profesorul
universitar doctor inginer Valentin Popa, consideră că ziua de 1
octombrie 2021, când și-a început activitatea Facultatea de Medicină și
Științe Biologice, rămâne una istorică pentru instituția academică, dar și
pentru comunitatea locală. Prezent în studioul Radio Top, rectorul a
declarat: „Nu pot să pun în umbră celelalte 10 facultăți ale universității și
nici pe cea mai recentă, Facultatea de Drept și Științe Administrative.
Despre Facultatea de Medicină se vorbește în Suceava de mai bine de 10
ani, iar sâmburele ei a fost pus acum vreo 12 ani. Atunci, profesorul Graur
(n.r. – fostul rector al USV, Adrian Graur) s-a gândit să pornească două
programe în domeniul sănătății, astfel încât să avem acel mugure, acel
început, pe care am lucrat 10 ani”. Pentru început, în cadrul noii facultăți
funcționează 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. Profesorul Popa estimează că programul de
medicină generală va deveni operațional în 3 ani și a afirmat: „Trebuie să
lucrăm încă mulți ani până vom avea primul absolvent de Medicină de 6
ani”. El crede că imobilul Facultății de Medicină din curtea Spitalului
Județean va fi gata în 12-18 luni de la scoaterea primei cupe de pământ.
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Rectorul universității sucevene a spus: „Deocamdată suntem la definirea
perimetrului, după care se trece la nivelul Consiliului Județean, la
întocmirea documentației pentru atribuirea în administrare a terenului.
Apoi, e nevoie de Hotărâre de Guvern, de Hotărâre de Consiliu Județean.
Între timp noi nu vom sta degeaba, ci vom pregăti un prim studiu de
prefezabilitate, vom începe să realizăm o idee de clădire pentru a ști ce să
cerem până la urmă”. Valentin Popa a completat: „Lucrurile sunt destul
de bine stabilite. Mă gândesc de mult la nivelul de înălțime, fiindcă nu
putem ridica mai mult de P+7. Amprenta la sol ar urma să fie de 1.000
de metri pătrați”.
Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, prof. dr. ing.
Valentin Popa, a declarat, vineri, la deschiderea anului universitar 20212022, că reputația USV, a absolvenților, dar și internaționalizarea
universității au dat roade, astfel că numărul studenților universității
sucevene este constant peste 10.000, în ciuda faptului că numărul
absolvenților de liceu este de la an la an mai mic.
El i-a felicitat pe cei 4.046 de noi studenți ai USV.
„Ne bucurăm că în ultimii ani, deși numărul absolvenților de liceu
continuă să scadă, numărul absolvenților universității sucevene crește
constant și trece, din ce în ce mai mult, peste 10.000” a spus rectorul
USV.
El consideră că acest lucru se datorează reputației USV, a absolvenților,
dar și internaționalizării universității.
Potrivit lui Valentin Popa, acest an universitar începe la USV cu patru noi
programe de licență, respectiv Drept european și internațional, Tehnică
dentară, Robotică și, respectiv, Biologie.
„Avem un număr record de 545 de boboci care au domiciliul în afara
granițelor României și care provin din 27 de țări. Pe podium sunt cei din
Republica Moldova, Ucraina și, neașteptat sau poate așteptat, pe locul
trei se află Siria” a spus Popa.
Rectorul USV a remarcat că numărul studenților non-UE a explodat în
universitatea suceveană.
„Practic, numărul lor este de zece ori mai mare față de câți aveam în
ultimii ani” a spus Popa, care a menționat că 53 de studenți au venit pe
cont propriu și plătesc taxă în valută, între 2.200 și 2.800 euro/an, dar
că sunt și studenți din străinătate, cu calitatea de bursieri ai statului
român.
„Recunoașterea internațională a USV, rezultatele științifice, proiectele
internaționale au dat roade. Doar anul trecut USV a susținut cu peste un
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milion de lei publicarea de articole științifice în cele mai prestigioase
reviste din lume” a menționat Valentin Popa.
Totodată, rectorul a arătat că numai prin asemenea rezultate USV se va
putea menține între primele 10 universități ale României și în anul viitor.
În acest an universitar, la USV s-a deschis cea de-a XI-a facultate.
Facultatea de Medicină și Științe Biologice, proiect la care se lucrează de
10 ani.
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, împreună cu WWFRomânia – Filiala Maramureș, vă invită, în data de 5 octombrie 2021,
începând cu ora 09:00, la conferința de presă pe tema lemnului mort,
susținută de specialiști în domeniu din România și Ucraina.
Conferința se va desfășura Sala Senatului corpul A al Universității
„Ștefan cel Mare” Suceava.
Tema conferinței: De ce este benefic lemnul mort pentru pădure? Cum
poate ajuta lemnul mort la combaterea schimbărilor climatice?
Conferința de presă va aborda rolul lemnului mort în ecosistem, un
concept relativ nou în România.

