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Sinteza articolului
Un proiect realizat de cadre didactice și cercetători din cadrul
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava s-a clasat pe primul loc în
cadrul Competiției Naționale de „Proiecte de finanțare a excelenței în
cercetare, dezvoltare și inovare (CDI)”, dedicată universităților și
institutelor naționale de cercetare și dezvoltare. Domeniul în care s-a
obținut performanța este Bioeconomie, denumirea proiectului lansat
pentru obținerea finanțării fiind „Proiect de dezvoltare instituțională a
Universității Ștefan cel Mare din Suceava, pentru creșterea
performanțelor și a capacității de cercetare, dezvoltare și inovare
interdisciplinară în domeniul Bioeconomie”. Rezultatele intermediare
ale evaluărilor au plasat proiectul universității sucevene pe primul loc, cu
92,84 puncte, acest fapt asigurând o finanțare de 6,4 milioane de lei
pentru următorii 3 ani.
Cadre didactice și cercetători din USV, implicați în atingerea obiectivelor
propuse
Obiectivele specifice propuse prin intermediul acestui proiect constau în
dezvoltarea bazei material din cadrul USV, prin achiziția de echipamente
de cercetare și consumabile, dezvoltarea resursei umane din regiune în
domeniul bioeconomiei prin susținerea a 12 tineri doctoranzi,
dezvoltarea colaborării cu parteneri publici și privați în domeniul
bioeconomiei, susținerea publicării de articole științifice ale USV în
reviste de prestigiu, consolidarea activității de inventică din cadrul USV,
precum și creșterea gradului de valorificare a rezultatelor cercetării prin
diferite metode.
Proiectul este coordonat de prof. univ. dr. Mihai Dimian, prorector cu
activitatea științifică, cu sprijinul prof. univ. dr. Mihai Covașă, decan
interimar al Facultății de Medicină și Științe Biologice, responsabil
pentru coordonarea activităților suport de cercetare și diseminare, prof.
univ. dr. Laura Bouriaud, director al Consiliului Studiilor Universitare de
Doctorat, responsabilă cu atragerea și dezvoltarea resursei umane tinere
pentru cercetare, prof. univ. dr. Mircea Oroian, decan al Facultății de
Inginerie Alimentară, responsabil cu dezvoltarea bazei materiale, prof.
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univ. dr. Gheorghe Gutt, director al Parcului Industrial Bucovina,
responsabil de coordonarea activităților suport de brevetare, inventică și
inovare, și prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, rector al Universității,
responsabil cu dezvoltarea parteneriatelor și coordonarea programului
de mobilități. Pentru realizarea tuturor obiectivelor propuse au fost
implicate 50 de cadre didactice și cercetători științifici selectați din
cadrul a patru facultăți, care vor activa în cinci echipe de cercetare.
[…] Prin programul de reîmpădurire, Fundația Pădurea de Mâine vine în
sprijinul proprietarilor de suprafețe de fond forestier cu dificultăți de
regenerare, care nu dețin resursele pentru reîmpădurire. Programul este
dezvoltat în parteneriat cu Asociația Administratorilor de Păduri și
Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava.
Obiectivul programului este plantarea unui milion de puieți. Lucrările de
întreținere și monitorizare vor continua timp de cel puțin trei ani pe
fiecare plantație, pentru instalarea cu succes a vegetației forestiere.
De la lansarea proiectului Pădurea de Mâine în toamna anului 2017, au
fost plantați 797.000 de puieți pe 186 ha de teren din 9 județe ale țării.
Orice proprietar privat de păduri sau unitate administrativ-teritorială
din România poate aplica pentru a participa la Pădurea de Mâine cu un
proiect de reîmpădurire. Mai multe informații despre cum puteți înscrie
un proiect se găsesc pe www.padureademaine.ro.
Românii din Cernăuți au avut parte de o zi marcată de emoțiile
reîntâlnirii cu Istoria Bucovinei, scrisă cu slove dar și imagini
impresionante. La Palatul Național al Românilor din Cernăuți au fost
lansate două cărți: „Cernăuți, obiecte pierdute” de Mircea Diaconu și
„Ștefan cel Mare din poveștile Tatei” de Maria Toacă-Andrieș. Autorii au
redat file de istorie, dar și informații inedite despre personalitățile
marcante ale Bucovinei, scrie BucPress, preluat de Romanian Global
News.
În cartea „Cernăuți. Obiecte pierdute”, prorectorul Universității „Ștefan
cel Mare” din Suceava Mircea Diaconu a reunit cele mai importante
evenimente ale orașului Cernăuți, inspirate dintr-o revistă emblematică
a timpului.
„Această carte conține text și imagini despre Cernăuții eterni, Cernăuții
din 1923-1926, primii ani după unirea cu România. Textele sunt preluate
din „Glasul Bucovinei”, care vorbesc despre viața de zi și de noapte a
Cernăuților”, afirmă Mircea Diaconu.
Gabriel Cărăbuș, directorul Bibliotecii „I.G. Sbiera” din Suceava a sosit la
Cernăuți pentru a participa la aceste lansări de carte, dar și pentru a le
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înmâna învingătorilor Concursului de recitare de poezie organizat pentru
elevii din regiunea Cernăuți, cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la
Serbarea de la Putna, diplome de participare, cadouri și premii. […]
De-a lungul timpului, relația filosofiei cu celelalte domenii culturale a
fost un subiect de reflecție și dezbatere important, atât pentru filosofi, cât
și pentru mediul intelectual în genere. Chiar dacă putem spune că
problemele filosofiei sunt perene, contextele istorice în care acestea apar
și-au pus amprenta în mod constant asupra discursului filosofic care, la
rândul său, a influențat adesea gândirea epocilor istorice.
Una dintre cele mai vechi și constante astfel de relații ale filosofiei cu un
domeniu cultural s-a înregistrat cu literatura, care, încă din perioada
presocratică a fost o importantă formă de expresie a gândurilor filosofice.
În ultimele decenii însă, științele comunicării au readus în actualitate
multe teme filosofice și, de asemenea, au ridicat noi provocări filosofiei.
Care este relația dintre filosofie, literatură și științele comunicării? Sunt
ele domenii complementare sau concurente? Care sunt principalele teme
filosofice implicite în comunicare?
Acestea sunt întrebările de la care începem discuția din această
săptămână alături de invitatul nostru, Arthur Suciu, lector al
Universității „Ștefan Cel Mare din Suceava”, filosof, scriitor și expert în
comunicare. Prilejul discuției noastre de astăzi este apariția de curând a
două volume semnate de invitatul nostru: este vorba despre eseul
fragmentar „Cel care așteaptă”, apărut la editura Cartier Rotonda în vara
acestui an și despre „Pierdut printre medii”, lucrare apărută la editura
„Pro Universitaria” la sfârșitul anului trecut. Ambele volume se remarcă
pe piața editorială românească prin caracterul insolit, fragmentar al
scriiturii și prin tematica profund filosofică abordată.
Vă invităm să vă alăturați și dvs. acestei discuții, ca de obicei, în ziua de
vineri, pe data de 19 noiembrie, începând cu orele 21:10, pe undele Radio
România Cultural sau online pe www.radioromaniacultural.ro .

