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Sinteza articolului
Eleva Andreea Valentina Anastasiu a obținut duminică, 7 noiembrie,
medalia de argint la Festivalul internațional de știință, inventică,
inginerie și tehnologie – IFEST din Tunisia, cu proiectul „Utility Wheater
Rover”.
Suceveanca a ajuns să reprezinte România cu acest proiect după ce a
câștigat locul I la concursul național ROSEF (Romanian Science
Engineering Fair), coordonat de Universitatea „Ștefan cel Mare”
Suceava, desfășurat online, la categoria robotică, și s-a calificat la
concursul din Tunisia, competiție desfășurată tot online.
Proiectul elevei pasionată de robotică a fost în Top 40 proiecte la nivel
internațional, iar, în final, a obținut medalia de argint.
Andreea Anastasiu este elevă în clasa a XII-a la profilul MatematicăInformatică, este pasionată de robotică și membră a Clubului de robotică
din școala humoreană. De-a lungul anilor, a participat la numeroase
competiții de acest gen, singură sau împreună cu echipa GRASP a acestui
club.
Vă reamintim că la concursul ROSEF, organizat de Universitatea „Ștefan
cel Mare” Suceava (USV) și Asociația Cygnus, care a avut loc în noiembrie
2020, Andreea Anastasiu a participat cu un robot semiautonom care
poate fi de ajutor atât agricultorilor, cât și meteorologilor. Andreea
Anastasiu a mai obținut și alte premii individuale sau împreună cu echipa
de robotică: Locul I la Concursul organizat de Romanian Science Festival
- „Viitorul pe placul tău”; Locul III la Concursul Național organizat de
Rotary România - „Da Vinci Contest”; Locurile I la Concursul de
Astronomie și Astrofizică „Marian Dacian Bica”.
Îndrăgostită de robotică, Andreea Valentina Anastasiu povestește că
participarea la aceste concursuri, lucrul în echipă, au făcut-o să se
descopere pe ea ca persoană. „Am descoperit și noi oameni frumoși.
Mereu mă judecam și la început îmi era frică de faptul că nu o să am idei
bune. Am ajuns la concluzia că fiecare persoană are ceva special și nu
există idei bune sau rele, ci idei care pot fi prelucrate și aduse la o formă
uimitoare”, este de părere suceveanca.
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Centrul de Marketing de la Univ. Ștefan cel Mare din Suceava
organizează concursul „CEL MAI BUN MARKETER”
Centrul de Marketing de la Univ. Ștefan cel Mare din Suceava
organizează concursul „CEL MAI BUN MARKETER”.
Acesta se adresează în special studenților dar și persoanelor interesate
să-și găsească un loc de muncă în domeniul marketingului.
Competiția include probe la alegere care constau în:
-realizarea unei campanii de marketing pentru Centrul de Marketing
(www.centruldemarketing.ro);
-conceperea unei campanii de promovare pentru unul dintre partenerii
acestui concurs;
-atragerea de firme interesate de campanii de promovare.
Câștigătorii vor beneficia de training și internship, dar și de angajare, în
cadrul a două agenții de marketing din Suceava, precum și de cărți din
domeniul marketingului.
Profesorul universitar Antonio Sandu are, poate, una dintre cele mai
grele misiuni pentru societatea din România: formarea unei conștiințe
morale. El încearcă să le contureze viitoriilor funcționari publici și medici
un sistem propriu de valori, care să îi ghideze atât în carieră, cât și în viața
personală. Licențiat în Filosofie și Drept, băcăuanul Antonio Sandu,
profesor de Științe Sociale la Facultatea de Drept și Științe
Administrative a Universității „Ștefan cel Mare“ din Suceava, are trei
mastere în Sociologie și Asistență Socială, Filosofia Artei și Management
Cultural și în Dreptul Administrației Publice Europene, precum și un
doctorat în Filosofia Orientului și Fizica modernă. Este coordonator de
doctorate și face parte din Comisia Națională de Atestare a Titlurilor
Universitare. Predă în prezent Sociologia în Administrația Publică, fiind
axat în special pe etica funcționarului public. „Etica funcționarului există,
dar nu mai este atât de mult aplicată în prezent. În școală se învață, iar
cetățenii au așteptări de la funcționarii publici. Unii aplică etica mai mult
sau mai puțin, în timp ce alții nici nu-și mai propun să o pună în
practică“, este scurta radiografie pe care profesorul o face asupra
sistemului de stat.[…]
Studenții de la Universitatea „Iuri Fedkovyci” din Cernăuți vor beneficia
de condiții moderne de studii datorită unui nou echipament IT donat de
România. Investiția era indispensabilă, mai ales în această perioadă când
majoritatea cursurilor se desfășoară online.
Studenții de la Catedra de Filologie Română și Clasică a Universității
Naționale „Iuri fedkovyci” din Cernăuți vor beneficia de calculatoare

moderne. Donația vine din partea Camerei Notarilor Publici din
București.
„În urma discuțiilor, am făcut schimb de opinii privind colaborarea în
viitor între instituțiile superioare de învățământ dintre Ucraina și
România. Până în prezent, Universitatea din Cernăuți a semnat 21 de
acorduri de colaborare cu mai multe instituții românești”, a declarat
prorectorul universității din Cernăuți, Vasyl Balyh, pentru TVR Moldova.
Potrivit administrației universității din Cernăuți, noul echipament tehnic
va contribui la modernizarea catedrei de filologie, care de altfel, e singura
din Ucraina care pregătește profesori de limba și literatura română
pentru școlile din regiunile Cernăuți, Odesa și Transcarpatia.
„Noi ne bucurăm foarte mult de faptul că la catedra noastră s-au cultivat
tinere talente și sperăm că în viitor la fel vor veni copii talentați, copii
dornici de carte, copii care iubesc limba maternă și vor să promoveze
limba română în acest spatiu bucovinean”, a subliniat șefa Catedrei de
Filologie Română și Clasică din Cernăuți, Cristina Paladean.
Universitatea Națională „Iuri Fedkovyci” din Cernăuți a fost înființată în
1876. De-a lungul anilor, au fost stabilite mai multe relații de colaborare
academică cu instituții din România. Din anul 2022, studenții de la
Universitatea „Yuri Fedkovyci” din Cernăuți și cei de la Universitatea
„Ștefan cel Mare” din Suceava vor beneficia de diplomele ambelor
instituții superioare de învățământ.

