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Sinteza articolului
Profesorul universitar doctor Mircea A. Diaconu, de la Facultatea de
Litere și Științe ale Comunicării din cadrul Universității „Ștefan cel
Mare” din Suceava, susține că școala online nu este ideală. El afirmă că
profesorul și cursantul trebuie să stea față în față. Domnul Diaconu a
declarat la Radio Top: „La Litere avem același statut ca și ceilalți,
respectiv cursuri în online și activități practice onsite. Este foarte
important să desfășori activitățile față în față, să stai de vorbă cu oamenii.
Anul trecut credeam că nu-i greu, nu mi-am dat seama clar cum e pentru
că treceam de la fizic la online și mă acomodasem, dar în această
perioadă, cînd m-am întîlnit din nou cu studenții pentru două săptămîni,
am zis că-i nemaipomenit să stai față în față și să vorbești. La Litere e
mult de vorbit, trebuie să adresezi întrebări, să stai de vorbă cu tinerii,
să-i vezi că gîndesc odată cu tine, să-i urmărești cum gîndesc, să-i faci săși pună întrebări. Asta nu prea poți să faci online. De altfel, și studenții
vor învățămînt onsite, ceea ce s-a demonstrat în primele două săptămîni,
în condițiile în care campusul a fost plin”. Mircea A. Diaconu a completat:
„Profesorul de umane trebuie să provoace spiritul în permanență și eu
lucrez foarte mult pe text. Nu de idei, principii, teorii avem nevoie, pentru
că studenții pot descoperi asta și-n cărți. Problema e cum simt textul,
cum se apropie de un text, cum încep să-l descifreze. Și-atunci, trebuie să
le oferi niște principii. Lucrul pe text este esențial”. Profesorul Mircea A.
Diaconu este prorector cu activitatea didactică și asigurarea calității.
„Dacă ținem cont de modul cum s-au implementat proiectele prin
Programul Operațional Regional, de exercițiile financiare 2007-2013 și
2014-2020, că de fiecare dată am stat cu cei trei ani suplimentari pînă-n
ultima zi ca să facem tăieri de facturi, dar și că ne suprapunem cu
exercițiul financiar 2021-2027, nu cred că vom fi capabili să absorbim o
sumă prea mare prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Asta
dacă nu vom face mecanisme mai simplificate, astfel încît beneficiarul să
le poată implementa. Facultatea de Inginerie Alimentară a implementat
un proiect finanțat din fonduri guvernamentale de către Ministerul
Cercetării, unde birocrația este aproape zero. Faci la sfîrșit de an o
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raportare într-o platformă extrem de simplă cu toate cheltuielile
efectuate, modul cum a fost achiziționat bunul respectiv și ce procedură
s-a aplicat. Apoi, se încarcă facturile, îmi sînt verificate de cel de la
București și undeva într-o săptămînă e finalizată întreaga procedură. În
schimb, la proiectele europene au fost foarte multe probleme pe plan
național legate de licitații trucate, de construcții care trebuiau realizate
într-un anumit fel și au fost făcute altfel, iar birocrația este exagerată.
Universitatea «Ștefan cel Mare» are în implementare un proiect cu
Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est. Proiectul a fost depus în
2018, a fost semnat la începutul acestui an și probabil că vom face
achiziția la începutul lui 2022. Sînt patru ani și prețurile nu mai sînt de
actualitate, așa că cine va veni să liciteze pentru aceleași valori? În aceste
condiții, multe proiecte vor pica în țară, dacă nu vor exista bani pentru
suplimentarea finanțării din fonduri proprii. USV n-ar avea o problemă
cu suplimentarea, dacă va fi cazul, dar cred că sînt primării care nu-și
permit așa ceva”. Profesorul universitar doctor inginer Mircea Oroian,
decanul Facultății de Industrie Alimentară din cadrul USV.
Directorul Bibliotecii Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, profesorul
universitar doctor Sanda-Maria Ardeleanu, a menționat că a crescut
considerabil adresabilitatea la nivelul bibliotecii pe care o coordonează.
Profesoara a arătat: „Biblioteca merge foarte bine, și anul acesta mi s-a
părut cea mai asaltată de studenți, de cititori. După perioada grea pe care
am traversat-o, cînd s-a citit doar la distanță prin scanări și prin mesajele
online, acum studenții au nevoie de cărți în mînă. De aceea, se înscriu la
bibliotecă și solicită cărți. Cînd intru în bibliotecă dimineața nu văd
capetele colegelor de teancurile de cărți de pe birouri, cărți care așteaptă
să fie preluate de cititori”. Sanda-Maria Ardeleanu a mai declarat că sînt
mulți studenți care preferă să rămînă în sălile de lectură și a adăugat:
„Studenții rămîn în sălile de lectură cu foarte multă încredere. Avem
aparatură și tot ceea ce este nevoie pentru ca ei să citească pe real, și nu
virtual”.
La Universitatea Tehnică a Moldovei a început Conferința
Internațională „Electronics, Communications and Computing ECCO2021”, un eveniment de amploare majoră pentru comunitatea
științifică, la care participă invitați din mai multe state, printre care
România, Ucraina, Germania și Coreea de Sud.
Ajunsă la a XI-a ediție, ECCO-2021 reprezintă o continuare a
conferințelor ICMCS (International Conference on Microelectronics
and Computer Science) şi ICTEI (International Conference on

Telecommunications, Electronics and Informaics), fiind organizată de
Universitatea Tehnică a Moldovei, în acest an desfășurându-se în
format online.
Invitații de onoare ai conferinţei sunt:
- prof. univ., dr. hab. Viorel Bostan, rectorul Universității Tehnice a
Moldovei;
- acad. Ion Tughineanu, președintele Academiei de Științe a Moldovei;
- Iurie Țurcanu, viceprim-ministru pentru digitalizare;
- prof., dr. Alexander Pogreabnjak, șef Departament Nanoelectronică,
Universitatea de Stat Sumî, Ucraina;
- Jens Pflaum, profesor de fizică experimentală, Universitatea din
Würzburg;
- Centrul bavarez pentru cercetarea energiei aplicate, Germania;
- prof. Franz Faupel, Catedra pentru materiale multicomponente,
Universitatea Kiel, Germania;
- Latif Ladid, specialist în cercetare și dezvoltare, Departamentul
Informatică, Université du Luxembourg;
- Radu-Daniel VATAVU, professor of Computer Science, HDR Machine
Intelligence and Information Visualization Lab (MintViz), Universitatea
„Ștefan cel Mare” din Suceava, România;
- prof. Hyung-Jong Kim, Departamentul Securitate Informațională,
Universitatea Femeilor din Seul, Coreea de Sud.
Tematica conferinţei a fost selectată pentru a integra principalele
direcții de cercetare specifice Facultăţii Calculatoare, Informatică si
Microelectronică, și ale Facultății Electronică şi Telecomunicaţii, fiind
abordată în cadrul a șapte secţii ştiinţifice (Electronics, Computer
engineering, Computer Science, Software Engineering and
Cybersecurity, Networks and Communications, Knowledge-based
society, Theoretical and Applied Physics – in memoriam Anatolie
Casian), cu prezentarea lucrărilor ştiinţifice din diverse domenii
strategice pentru economia națională și globală.
La lucrările Conferinței ECCO-2021 participă cercetători din Republica
Moldova, reprezentând Universitatea Tehnică a Moldovei, Academia de
Ştiinţe a Moldovei, Universitatea de Stat din Moldova, dar şi mediul de
afaceri. Totodată, este apreciată și prezența participanților de peste
hotare: din România, Germania, Italia, Lituania, Belarus, Ucraina,
Luxemburg, Coreea de Sud.
Paralel cu activităţile în secțiile ştiinţifice îşi desfăşoară lucrările şi trei
ateliere de lucru: Bioinformatics, Mashine Learning and

Applications şi Digital tools for a competitive economy, la care participă
specialişti din SUA, Austria, Franța, Spania și reprezentanți ai mediului
de afaceri atât din R. Moldova, cât și din străinătate.
Radu Lupașcu
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Ultima săptămână a lunii septembrie a marcat deschiderea cursurilor
Lectoratului de Limbă Română al Universității „Ștefan cel Mare” din
Suceava, găzduit începând din anul 2014 de Universitatea Națională
„Yuriy Fedkovych” din Cernăuți.
În acest an la cursurile de limbă română, cu nivelurile începător, mediu
și avansat, s-au înscris 136 cursanți, cadre didactice și studenți care
provin de la diferite facultăți ale universității cernăuțene. În contextul
epidemiologic actual cursurile sunt organizate on-line, pe niveluri de
limbă (A1/A2, B1/B2, C1/C2), ținând cont de Cadrul European Comun
de Referință pentru limbi străine.
În funcție de situația sanitară a următoarelor perioade cursanții pot
beneficia și în acest an universitar de aplicații practice derulate în
România și de alte activități culturale și științifice organizate de
Lectoratul de la Cernăuți. La finalizarea fiecărui an universitar cursanții
au posibilitatea de a-și testa competențele lingvistice, prezentându-se la
examenul de evaluare a cunoștințelor. Odată cu promovarea acestui
examen lor li se pot elibera atestate de cunoaștere și de utilizare a limbii
române.
Dacă timp de șase ani, din septembrie 2015 și până în iulie 2021, postul
de lector de limba română a fost ocupat de lector dr. Gina Puică din
cadrul USV, iar primul lector a fost conf. univ. dr. Sabina Fînaru,
începând din această toamnă lector de limbă română la Cernăuți este
Ioana Daniela Bălăuță.
WWF România, în parteneriat cu Facultatea de Silvicultură din cadrul
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, Institutul Ucrainean de
Cercetare în Silvicultură P.S. Pasternak – UkrRIMF și cu organizația
Ecosphera din Ucraina implementează proiectul „Promovarea lemnului
mort pentru creșterea rezilienței pădurilor în zona transfrontalieră
România-Ucraina” pe scurt RESFOR. În cadrul acestui proiect se
dezvolta un ghid armonizat de bune practice legate de lemnul mort. […]
Miercuri, 27 octombrie 2021, ora 18:00, Alianța Franceză din Suceava
continuă seria activităţilor derulate în cadrul proiectului „Les après-midi
francophones – la Francophonie dans la communauté”, cu întâlnirea
online „Education, couleurs et sonorités en francophonie: le Cameroun,
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une Afrique en miniature !” (Educație, culori și sonorități francofone :
Camerunul, o Africă în miniatură !)
Invitatul acestei întâlniri este Amos KAMSU SOUOPTETCHA, profesor
la Universitatea din Maroua, Camerun, bursier post-doctoral „Eugen
Ionescu” la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava în anul
universitar 2021-2022. Acesta va prezenta sistemul de învățământ
camerunez, dar și elemente de cultură și civilizație specifice – practici
culturale, lingvistice, alimentare, identitare, precum și câteva figuri
marcante din domeniul cultural, administrativ, sportiv, etc.
Participanții la activitate vor avea ocazia să descopere o țară francofonă
care, prin bogăția tradițiilor sale, dar și prin multilingvism și
multiculturalism, reprezintă cu succes continentul african, cu tot ce are
el mai valoros.
În fiecare miercuri, activitățile tematice ale Alianței Franceze pot fi
urmărite pe adresa de facebook a Alianței Franceze din Suceava:
https://www.facebook.com/Alliance-Francaise-de-Suceava100509888805151 și pe site-ul Alianței Franceze din Suceava:
https://afsuceava.ro. Activitățile se adresează tuturor categoriilor de
public și sunt gratuite.

