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Sinteza articolului
Luni, 18 octombrie a.c., au fost publicate rezultatele raportului privind
exercițiul de clasificare a universităților și de ierarhizare a programelor
de studii, realizat în baza noii metodologii de evaluare a universităților
din România, propusă în cadrul proiectului „Îmbunătățirea politicilor
publice în învățământul superior și creșterea calității reglementărilor
prin actualizarea standardelor de calitate – QAFIN”. La finalul acestui
proces de ierarhizare, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV)
a fost recunoscută drept una dintre instituțiile de învățământ superior de
top la nivel național, fiind inclusă în categoria C, în care se regăsesc
universitățile de cercetare avansată și educație. Reamintim faptul că, în
anul 2011, la finalul primului proces de ierarhizare a universităților, ale
cărui rezultate au generat numeroase controverse, USV fusese inclusă în
categoria A, cea a universităților centrate pe educație.
Exercițiul de clasificare din acest an a fost realizat în cadrul celor șase
Domenii Fundamentale (Matematică și științe ale naturii, Științe
inginerești, Științe biologice și biomedicale, Științe sociale, Științe
umaniste și Domeniul vocațional: Știința sportului, educației fizice și
arte), iar în interiorul fiecărui domeniu, evaluarea s-a realizat pe șase
dimensiuni: Predare-învățare, Știință și cercetare, Internaționalizare,
Implicare regională și socială, Transferul de cunoștințe și Satisfacția
studenților/absolvenților. La nivelul USV, experții au evaluat două
domenii în care numărul de studenți depășește 10% din totalul
studenților USV – Științe inginerești și Științe sociale, ambele fiind
incluse în categoria C.
Această clasare în categoria universităților de cercetare avansată și
educație continuă seria recunoașterilor de care USV s-a bucurat în
această perioadă, atât la nivel național, cât și internațional. Este un
rezultat care confirmă, din nou, că eforturile comunității academice
sucevene din ultimii ani au fost depuse în direcția corectă și că politicile
adecvate și coerente de dezvoltare instituțională, susținute indiferent de
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context, au propulsat USV între universitățile de elită din țara noastră. În
plus, el vine ca o completare a rezultatelor publicate, în primăvară, de
celebrul top QS University Rankings, care a plasat universitatea
suceveană pe locul 6, în clasamentul celor mai bune universități din țară,
și între cele 1300 universități de top din lume.
Prezența unei delegații din cadrul Facultății de Inginerie Electrică și
Știința Calculatoarelor din USV la Expoziția Internațională INOVA de la
Zagreb a fost răsplătită cu importante medalii de aur, cupa expoziției și
premii speciale. Lucrările cercetătorilor din cadrul universității sucevene
au fost astfel foarte apreciate în cadrul acestui important salon de
inventică, al doilea ca vechime pe plan mondial dedicat inventatorilor,
antreprenorilor, organizațiilor profesionale, universităților și institutelor
de cercetare.
Desfășurată în acest an în perioada 13 – 15 octombrie la Zagreb, în
Croația, Expoziția Internațională INOVA a împlinit 50 de ani de când
adună cele mai bune invenții și încurajează spiritul inovator al tinerilor
din întreaga lume. INOVA a început în 1971, ca o mică expoziție regională
de invenții organizată la Muzeul Tehnic Zagreb, la inițiativa unui grup de
entuziaști și a reușit să se transforme într-un spectacol internațional de
invenții.
Salonul este organizat în colaborare cu Rețeaua Inventatorilor din
Croația și WIIPA (Asociația Internațională de Inventică și Proprietate
Intelectuală) și a atras delegații de inventatori, membri ai WIIPA din
Taiwan, Malaezia, Polonia, Vietnam, Coreea, Cambodgia, Thailanda,
România, Marea Britanie, Arabia Saudită, Canada, Federația Rusă, Iran
și Ucraina. România a participat cu 9 brevete ale inventatorilor din
București, Iași și Suceava.
La ediția din acest an Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a
participat cu 4 lucrări. Cea mai apreciată lucrare a adiției din acest an a
fost Pumping system, un sistem de pompare realizat cu materiale
inteligente cu memoria formei, având ca autori cercetători și studenți
doctoranzi ai USV precum: Eusebiu Toader, Ilie Nițan , Mihaela Pavăl,
Dan Milici, Dumitru Cernușcă, Mariana Milici, Adrian Graur, Mihai
Dimian și Constantin Ungureanu. Această lucrare a primit cupa și
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premiul special INOVA 2021 a secțiunii Inginerie electrică, electronică și
energetică, Premiul special acordat de Asociația Internațională de
inventică și Proprietatea Intelectuală (WIIPA), Medalia de aur a
Salonului INOVA 2021, beneficiind și de un certificat de apreciere
acordat de Edyta Wolczyk, CEO IBS Blobal, cu sediul în Polonia,
companie multinațională de consultanță în domeniul inovării și
designului, care se concentrează pe furnizarea de soluții pentru
organisme guvernamentale, întreprinderi noi, întreprinderi mari,
universități și proprietari individuali de afaceri. De altfelvaloarea acestei
lucrări a fost confirmatăși în cadrul Salonului Internațional de Inventică
ITE 2021 de la Londra, unde în cursul lunii august a obținut Medalia de
aur.
Cercetătorii suceveni au obținut și alte premii în cadrul salonului INOVA
2021, precum Medalia de aur a Salonului INOVA 202 pentru „Energy
recovery system”, o soluție originală de recuperare a energiei la sistemele
de deschidere a ușilor, avându-i ca autori pe Dan Milici, Mihaela Pavăl,
Ilie Nițan, Oana Grosu, Eusebiu Toader, Cezar Popa, Pavel Atănăsoae,
Crenguța Bobric și Daniela Irimia. Alte două medalii obținute au fost cea
de argint, pentru „Automatic system for monitoring drivers' attention”,
un sistem de monitorizare a atenției conducătorilor auto, precum și o
medalie de bronz pentru lucrarea „Method and system for power
supplying isolated electrical consumers”, o propunere de utilizare a
sistemelor electrice ale unui automobil electric pentru alimentarea unor
consumatori exteriori.
Ion Lungu, primarul municipiului Suceava a participat la o întâlnire la
ADR Piatra Neamț pe tema accesării fondurilor europene prin POR,
perioada 2021-2027.
La întâlnire au participat primarii orașelor reședință de județ din
Regiunea Nord-Est . S-a discutat pe baza Sintezei POR Nord-Est
transmisă la Comisia Europeană în luna aprilie 2021, fiind în curs de
elaborare documentația pentru „Document cadru de implementare a
Dezvoltării urbane”.
[…] Conform acestuia, principalele proiecte pe care Primăria Suceava
vrea să le depună sunt următoarele:
1)Autobuze electrice pentru transport metropolitan;
2)Autobuze electrice pentru transport elevi în municipiul Suceava;
3)Reabiltare eficiență energetică a 6 școli gimnaziale din municipiu;
4)Construire Campus II al Universității “Ștefan cel Mare” Moara; […]
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Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii Mihai Eminescu
organizează, în perioada 22-23 octombrie 2021, a VIII-a ediție a
Seminarului Eminescu.
Gândit, inițial, ca un cadru de discuții pe teme de creație eminesciană
pentru profesori și studenți din Cernăuți, Republica Moldova și
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Seminarul și-a extins cu
fiecare an arealul, anul acesta adunând studenți de la Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea „Vasile Alecsandri” din
Bacău, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Centrul Universitar
Nord din Baia Mare, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți,
Universitatea din Tiraspol cu sediul la Chișinău, Universitatea Națională
„Yuriy Fedkovych” din Cernăuți, Universitatea de Medicină, Farmacie,
Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș,
Universitatea de Stat din Moldova.
Ediția din anul acesta a Seminarului va avea loc on-line, prin platforma
ZOOM.
Seminarul își va începe lucrările pe data de 22 octombrie, ora 10.00, cu
o ședință moderată de prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu, Memorialul
Ipotești / Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. Discuția va fi
urmată de un Moment Ion Caramitru – selecții din audiobookul Eminescu… după Eminescu (2006) și din recitalul ținut la Memorialul
Ipotești pe 15 iunie 2021, când i s-a acordat Premiul pentru promovarea
operei eminesciene.
În aceeași zi, între orele 15.00 și 17.00, va avea loc masa rotundă Lecturi
în dialog, unde se va comenta poemul Mortua est! de Mihai Eminescu.
Discuția va fi moderată de lector univ. dr. Gina Puică, Universitatea
„Ștefan cel Mare” din Suceava.
Pe 23 octombrie, între orele 10.00 și 12.00, se va desfășura cea de-a doua
masă rotundă Lecturi în dialog, la care se va analiza poemul Despărțire
de Mihai Eminescu, discuția fiind moderată de asist. univ. dr. Ioan
Fărmuș, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.
Cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la nașterea lingvistului Eugeniu
Coșeriu, în programul Seminarului Eminescu a fost inclus un Moment
Eugeniu Coșeriu, la care vor participa conf. univ. dr. Ala Sainenco,
Memorialul Ipotești, și conf. univ. dr. Margareta Curtescu, Muzeul
Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu” din Chișinău.
Alianța Franceză din Suceava derulează diverse activități care se bucură
de succes și aduc un plus orașului. Președintele de onoare al instituției
internaționale, profesorul universitar doctor Sanda-Maria Ardeleanu, a
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declarat, la Radio Top, că lecțiile de limba franceză au priză la public.
Universitara a afirmat: „Avem multă lume înscrisă la cursurile de limba
franceză și ne-ar mai trebui un profesor care să facă lecții sîmbăta,
deoarece sînt solicitări în acest sens. Avem ore de luni pînă vineri și
pentru a face față urmează să venim și sîmbăta, și nu doar cu ore de limba
franceză. Apoi, s-a încheiat de curînd al treilea stagiu de formare în teatru
francofon susținut de actorul Cătălin Mîndru de la Teatrul Municipal
„Matei Vișniec”. Au participat 9 profesori de franceză de la școli și licee
din Suceava. Au fost 15 înscriși, dar 6 nu erau vaccinați. Stagiul a avut loc
sîmbăta și duminica, două weekenduri la rînd. Investim foarte mult în
formarea profesorilor, precum și în atragerea elevilor către franceză, o
limbă extraordinară și din ce în ce mai căutată și grație Alianței Franceze.
Alianța a devenit un far în zonă, un far care atrage nu doar cursuri de
franceză, ci și cu o serie întreagă de manifestări la nivelul județului și
sîntem foarte mîndri de asta”. Sanda-Maria Ardeleanu a adăugat: „Prin
Alianța Franceză de la Suceava s-a organizat primul Congres de turism
rural, în parteneriat cu Universitatea „Ștefan cel Mare”, Consiliul
Județean și Camerele de Comerț și Industrie din România și Franța.
Împreună cu Banca de Comerț Româno-Franceză pregătim un maraton
de business, o întîlnire a oamenilor de afaceri și a firmelor cu investitori
străini. Avem numai de cîștigat prin prezența acestei instituții
internaționale la Suceava. Ne bucură foarte mult că sosesc foarte multe
personalități. Sînt lucruri extraordinare care se întîmplă în premieră și
practic nu există nici o săptămînă fără cel puțin o activitate la Alianța
Franceză”. Universitara suceveană a conchis: „În actualul context
pandemic este foarte greu să organizezi activități de cunoaștere, de
învățare și chiar de divertisment în condițiile în care în jurul tău se
întîmplă tragedii una după alta, însă încercăm să ne păstrăm
optimismul”.
Facultatea de Inginerie Alimentară din cadrul Universităţii „Ştefan cel
Mare” Suceava a organizat, recent, un eveniment pentru marcarea Zilei
Mondiale a Alimentaţiei.
Invitatul special al acestui eveniment a fost prof. univ. dr. Vania
Atudorei, care a susţinut o prelegere despre microorganismele utile şi
patogene în produse alimentare.
„Dl prof. Atudorei a captivat auditoriul cu o scurtă istorie a clasificării
microorganismelor, evoluţia cunoaşterii în identificarea şi cuantificarea
încărcăturii microbiene din produsele alimentare, dar şi cu informaţii
legate de monştri sacri ai ştiinţei, precum Louis Pasteur şi Robert Koch”
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a transmis USV.
USV a subliniat că, printre numeroasele sfaturi date de prof. Vania
Atudorei, se remarcă următorul: „Cea mai rentabilă investiţie posibilă
este în educaţie! Un leu investit în educaţie, produce (desigur, în timp) 8
lei, iar ştiinţa este singurul aspect care, prin împărţire, nu scade, ci
sporeşte, pentru că este dată mai departe de către fiecare persoană care
o primeşte”.
Ziua Mondială a Alimentaţiei este sărbătorită în fiecare an, la data de 16
octombrie.
Scopul instituirii acestei zile este de a creşte gradul de conştientizare
asupra problemelor alimentare ce pot apărea pe termen lung, de a
promova solidaritatea naţională şi internaţională în lupta împotriva
foametei, a malnutriţiei şi a sărăciei, de a încuraja o atenţie sporită
asupra producţiilor agricole, de a promova un transfer de cunoştinţe, dar
şi de echipamente către ţările în curs de dezvoltare, mai ales în sprijinul
micilor fermieri, de a încuraja cooperarea economică şi tehnică între
ţările în curs de dezvoltare în domenii precum agricultură, silvicultură,
piscicultură, nutriţie şi dezvoltare rurală.
Vineri, 22 octombrie, începând cu ora 15.00, Editura Creator vă invită să
vizionaţi lansarea volumului de poeme „Dintr-o visare” de Ovidiu
Constantin Cornilă.
La eveniment, alături de autor, participă: Adrian Lesenciuc, scriitor,
critic literar şi prof. univ. dr., Carmen Bobocescu, scriitoare şi prof. drd.,
Adrian Alui Gheorghe, scriitor şi prof. dr.
În cadrul lansării, va avea loc un moment poetic de excepție realizat de
actrița Claudia Motea și prof. univ. dr. Felix Goldbach (saxofon).
Moderatorul întâlnirii este Iuliana Răducan, manager Editura Creator.
Evenimentul va fi difuzat pe pagina de Facebook a editurii Creator.
https://www.facebook.com/edituracreator
Ovidiu Constantin Cornilă, unul dintre cei mai talentaţi şi îndrăgiţi
creatori contemporani, este absolvent al Facultății de Litere, secția
română-engleză din cadrul Universității Ștefan cel Mare, Suceava,
promoția 1998. Deţine un master universitar de profesorat în limba
engleză (2018-2019) la Universitatea Nebrija, Madrid și este doctorand
la Universitatea Complutense, Madrid.
Debutul lui publicistic a fost cu poezia Infinit, în ziarul sucevean Crai
nou, iar editorial, a debutat cu volumul de versuriSilabe de secundă,
editura Rafet, 2014. Au urmat volumele de proză scurtă: Turnul în care
mă ascund când plouă, 2015, Călătorul fără timp, 2017, carte premiată cu
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Premiul Saloanelor Liviu Rebreanu din cadrul Festivalului Național de
Proză „Liviu Rebreanu”, Bistrița-Năsăud, 2017, ediția a XXXV-a, Ruga
luminii, 2018, toate apărute la editura Ardealul, iar, recent, a publicat
volumul de versuri Dintr-o visare la editura Creator, 2021. […]
Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera” invită publicul iubitor de artă să
viziteze expoziția de pictură „Peisaje și portrete”, aparținând artistei
Andreea Adamovici.
Expoziția va putea fi vizitată în perioada 19 octombrie - 2 noiembrie, fiind
organizată la etajul I al corpului A.
Tânăra artistă Andreea Adamovici este studentă în cadrul Universității
„Ștefan cel Mare” Suceava.

