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Sinteza articolului
Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava a luat decizia închiderii unor
puncte de acces în campusul universitar, în contextul epidemiologic
actual. „Având în vedere introducerea unor noi reguli în domeniul
combaterii pandemiei, aplicabile și în cazul universităților, începand cu
data de 25 octombrie 2021, va fi redus numărul punctelor de acces în
campusul universitar. Ne exprimăm speranța că toți membrii
comunității academice vor da dovadă de solidaritate și responsabilitate
și vom depăși cu succes și cel de-al patrulea val al pandemiei”, au
transmis reprezentanții universității sucevene. Astfel, începând de luni,
25 octombrie, vor fi accesibile următoarele puncte de intrare în campusul
USV: Corp A intrare Bancomate, Corp D, Corp E (intrare studenți),
poarta Corp B (TCM) și Corp H. Vor fi închise intrarea (auto și pietonal)
pe la bariera de la Corp K (Bazin) și intrarea (pietonal) pe la poarta de la
Piata Mică.
Amintim că, în data de 14 octombrie a.c., Consiliul de Administrație al
USV a luat hotărârea de a reduce densitatea studenților în campus, prin
trecerea la învățământul în sistem hibrid, din cauza creșterii
îngrijorătoare a incidenței cazurilor de COVID-19 atât la nivelul
județului, cât și la nivelul municipiului Suceava. Drept urmare, începând
cu 18 octombrie, cursurile, cât și alte activități didactice specifice fiecărei
facultăți în parte, se desfășoară în format online, iar seminarele și
laboratoarele au loc, în continuare, on-site. Căminele studențești vor
funcționa în regim normal, la fel ca în primele două săptămâni de studii.
USV a precizat că o nouă decizie privind continuarea activităților
didactice în sistem hibrid, revenirea la învățământul față în față sau
modificarea structurii anului universitar prin introducerea unei perioade
de vacanță/concediu, se va lua în data de 28 octombrie, cu aplicabilitate
începând cu data de 1 noiembrie.
Studenții masteranzi de la Universitatea din Cernăuți și Universitatea
„Ştefan cel Mare” din Suceava vor putea studia concomitent în ambele
universităţi, iar la finalul programului de studii vor obţine diplome duble,
datorită acordului semnat între cele două instituții, notează TVR
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Moldova.
De anul viitor, studenţii de la Universitatea „Yuri Fedkovyci” din
Cernăuţi şi cei de la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava vor
beneficia de diplome duble. Programul educaţional de mobilitate
academică le va permite studenţilor masteranzi să studieze concomitent
în ambele universităţi potrivit unor programe de învăţământ integrate şi
să obţină simultan două diplome – una de la universitatea ucraineană şi
alta de la cea din România
„Sperăm ca prin această activitate să ne apropiem şi să creăm punţi peste
graniţe, în aşa fel încât, ştiinţa, care încearcă să unească şi să
uniformizeze cunoaşterea şi relaţiile noastră cu vecinii, să ne apropie şi
mai mult”, a declarat Dan Milici, profesor din cadrul USV.
Primul schimb de experienţă academică între cele două instituţii a avut
loc la începutul anilor 1990.
„În anul 1992, o primă echipă de patru studenti din cadrul Facultăţii de
Matematică din Cernăuţi participau la prima ediţie a concursului
internaţional studenţesc Hard&Soft”, a subliniat rectorul Universității
„Ștefan cel Mare” din Suceava, Adrian Graur.
Protocolul de obţinere a diplomelor duble a fost semnat în cadrul
Conferinţei ştiinţifice internaţionale „Probleme naţionale şi
internaţionale în domeniul telecomunicaţiilor”, organizat, în premieră,
în cele două oraşe. La cea de-a noua ediţie a evenimentului au participat
profesori universitari şi oameni de ştiinţă din Ucraina şi România.
Pe 15 iunie 2015, un asemenea acord Interinstituţional de Masterat cu
Diplomă Dublă a fost semnat între Universitatea „Ştefan cel Mare” din
Suceava şi Universitatea de Stat din Republica Moldova, iar anul trecut a
avut loc prelungirea proiectului academic.
Din dorința de a oferi liceenilor oportunitatea de dezvoltare, prin
construirea parcursului de orientare şcolară și inserţie pe piaţa muncii ca
vector al succesului, inclusiv cel școlar, Colegiul Tehnic „Petru Mușat”
Suceava implementează, pe durata a doi ani şcolari 2020-2021 şi 20212022, proiectul cu titlul „Trouver sa voie... Oser l'Europe!” (n.r. „Găseșteți drumul... Europa îndrăzneață”) un proiect de Parteneriat Strategic
finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+, în
parteneriat cu Liceul „Ambroise Paré” Laval, Franţa (coordonator
proiect). […]
Partenerii francezi au vizitat una din cele mai dinamice instituții de
învățământ superior din Europa de Est, Universitatea „Ştefan cel Mare”
din Suceava. Prof. univ. DHC Sanda-Maria Ardeleanu, președinte de
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Onoare al Alianței Franceze din Suceava a prezentat facultăţile şi
programele de studiu, proiectele internaţionale desfăşurate, activităţile
Centrului de Reuşită Universitară Suceava, precum şi dimensiunea
francofonă a Universităţii. S-au stabilit atelierele din cadrul proiectului
care se vor defășura în luna noiembrie.
Fiind în desfășurare, proiectul internaţional „Trouver sa voie... Oser
l'Europe!” se bucură de implicarea activă și susținută a elevilor
participanți, împletind entuziasmul și seriozitatea în formarea unui ciclu
de învățare continuă. Rezultatele așteptate pentru elevii participanți
sunt: cunoaşterea pașilor necesari pentru orientarea către o carieră de
succes, dezvoltarea abilităților interpersonale și a competențelor
specifice care să le permită fie accesul pe piața muncii, fie continuarea
studiilor, consolidarea competenţelor lingvistice, sociale și culturale, în
contextul inserţiei profesionale.
Alianța Franceză din municipiul Suceava continuă seria activităţilor
derulate în cadrul proiectului „Les après-midi francophones - la
Francophonie dans la communauté” miercuri, 27 octombrie 2021, la ora
18:00, cu întâlnirea online „Education, couleurs et sonorités en
francophonie: le Cameroun, 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 municipiul 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. Activitățile se adresează tuturor categoriilor de public și
sunt gratuite.

