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Sinteza articolului
Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava a hotărât, săptămâna trecută,
constituirea structurii administrative de verificare a respectării eticii și
deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat.
Compartimentul suport pentru Respectarea Eticii și Deontologiei
universitare în tezele de doctorat (CRED) se subordonează direct
rectorului universității și va asigura suportul tehnic pentru Consiliul
Studiilor Universitare de Doctorat și Comisia de Etică Universitară.
Atribuțiile CRED, așa cum au fost stabilite de conducerea USV, constau
în elaborarea strategiei proprii de prevenire și combatere a fenomenului
de plagiat la nivelul universității, digitizarea și verificarea cu ajutorul
unor programe software specializate a tuturor tezelor de doctorat,
întocmirea unui raport detaliat, la finalizarea verificărilor, cu privire la
respectarea/ nerespectarea eticii, calității și deontologiei universitare la
nivelul tezelor de doctorat verificate, care va fi transmis Ministerului
Educației, sesizarea comisiei de etică din cadrul instituției în cazul în care
se constată abateri și formarea de formatori în etică și integritate.
Conform Ordinului Ministerului Educației nr. 5255 din data de 10
septembrie 2021 privind verificarea respectării eticii și deontologiei
universitare în elaborarea tezelor de doctorat din perioada 1990 – 2016
în cadrul fiecărei instituții de învățământ superior se înființează, adaptat
la dimensiunea activității și specificul fiecărei universități, o structură
administrativă distinctă (serviciu/birou) care are atribuții privind
digitizarea și verificarea tuturor tezelor de doctorat, precum și formarea
de formatori în etică și integritate. Strategia proprie de prevenire și
combatere a fenomenului de plagiat trebuie să fie elaborată și publicată
pe site-ul universității până la sfârșitul anului 2021. Ministerul Educației
asigură finanțarea instituțiilor de învățământ superior de stat pentru
activitatea de prevenire și combatere a fenomenului de plagiat.
Emanuel Ciobanu, student în anul trei la Facultatea de Silvicultură din
Suceava din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” s-a clasat pe locul 7
din 25 la un concurs internațional pe teme silvice. El a participat la
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„International Junior Forest Contest”, organizat în Rusia, la Moscova,
între 16 și 19 noiembrie. Din motive de pandemie, această ediție a
concursului – a 18-a – s-a desfășurat prin zoom.
Competiția a presupus teme de cercetare, iar cei 25 de tineri din toată
lumea – inclusiv Brazilia, Mongolia sau China – au avut prezentări care
i-au impresionat pe membrii juriului. Studentul din Mongolia, de
exemplu, a studiat comunitățile de fluturi din zonele urbane și indicatorii
pentru ecosistem. În ceea ce îl privește pe studentul nostru, el a avut o
prezentare despre stejar, mai exact „Răspunsul stejarilor la schimbările
climatice în zona de stepă”. Pentru a afla răspunsul, el a analizat stejari
din 32 de locații, din care a luat nu mai puțin de 804 probe, pe care le-a
analizat în Laboratorul de biometrie forestieră din cadrul Facultății de
Silvicultură din Suceava.
Contactat de forestmania.ro, Emanuel Ciobanu a spus că a fost o
experiență nouă pentru el și că orice student își dorește să participe la un
concurs internațional. El a beneficiat de sprijinul profesorilor, în special
al lui Cătălin Roibu, coordonatorul Laboratorului de Biometrie
Forestieră. Cât despre lucrare, el ne-a detaliat: „Am analizat probele în
funcție de mai mulți parametri, inclusiv cei de timp – un an. A rezultat
că cel mai bun impact asupra stejarului îl au precipitațiile, iar impactul
negativ vine din temperaturi extreme, fie cele prea scăzute, fie cele prea
ridicate. Schimbările climatice reprezintă un pericol major in zilele
noastre. Din lucrarea aceasta aflăm, de exemplu, care sunt condițiile la
care se adaptează cel mai bine stejarul și unde îi este lui cel mai bine, prin
urmare ar trebui să ținem cont și să facem plantații exact în acele zone.
Acesta este rolul cercetării, să aibă răspunsuri, dar și soluții”, explică
Emanuel Ciobanu.
În data de 22 noiembrie 2021, a avut loc inaugurarea Muzeului de
Geologie din cadrul Universității Naționale Tehnice de Petrol și Gaz din
Ivano-Frankivsk, care a fost renovat în cadrul proiectului „Dezvoltarea
cooperării transfrontaliere în promovarea siturilor de patrimoniu istoric
și cultural în zona transfrontalieră a României și Ucrainei” – HE-CROSS,
proiect implementat de către Universitatea „Ștefan cel Mare” din
Suceava în parteneriat cu Universitatea Națională Tehnică de Petrol și
Gaz Ivano-Frankivsk (IFNTUOG).
La conferința de presă organizată de partenerul ucrainean, ocazionată de
inaugurarea Muzeului, a participat și o parte a echipei de proiect din
cadrul Universității sucevene. Rezultatele obținute în cadrul proiectului,
dar și importanța cooperării dintre universitățile partenere au fost
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prezentate de către domnul Ștefan PURICI, coordonator de proiect și
Prorector al USV, de către domnul Yevstakhii KRYZHANIVSKYI, Rector
al IFNTUOG, de către domnul Mykola Prykhodko, manager de proiect al
echipei ucrainene, și de către doamna Doina TURCU, Ofițerul de
monitorizare al proiectului din partea Biroului Regional de Cooperare
Transfrontalieră Suceava. […]
Teatrul Studențesc Fabulinus s-a înființat în noiembrie 2011, la inițiativa
rectorului Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava din perioada
respectivă, prof.univ.dr.ing. Adrian Graur, și a unui grup de studenți
suceveni, cea mai implicată dintre ei fiind Oxana Greadcenco.
„Într-un oraș care nu avea la acea dată un teatru propriu, această
inițiativă a răspuns atât nevoii de teatru a studenților suceveni, cât și a
publicului larg, oferind, totodată, studenților și elevilor suceveni șansa
de a se dezvolta armonios, de a-și stimula imaginația, memoria și chiar
de a se descoperi pe sine. Micul Fabulinus împlinește 10 ani de activitate,
cu repetiții și spectacole, cu emoții și întrebări, cu râsete și lacrimi pe
fețele zecilor de mii de spectatori din USV, dar și din cadrul turneelor
efectuate în România, Republica Moldova și Ucraina. Aniversare fericită,
studenți talentați, și clipe de neuitat pentru spectatori!”, a transmis
prorectorul USV, prof.univ.dr. Mihai Dimian.
Prin atragerea cunoscutului actor și regizor Ioan Sapdaru, de la Teatrul
Național „Vasile Alecsandri” din Iași, stagiunea teatrală studențească s-a
deschis în martie 2012, pe scena Auditoriumului „Joseph Schmidt”, cu
piesa „Visul unei nopți de vară”, de William Shakespeare. Fabulinus a
continuat sub îndrumarea maestrului Ion Sapdaru până în toamna
anului 2014, când ștafeta a fost predată unui tânăr discipol, actorul Ioan
Crețescu, de la Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoșani, care a coordonat
noi generații de studenți.
Odată cu înființarea Teatrul Municipal „Matei Vișniec” din Suceava, s-a
dezvoltat și o strânsă colaborare cu noua instituție, coordonarea
Fabulinus fiind preluată de actorul teatrului sucevean Cosmin Panaite,
în toamna anului 2017. Noua formulă a Teatrului studențesc Fabulinus a
debutat în ianuarie 2018, cu spectacolul „Pisica Verde”, de Elise Wilk, și
a pus în scenă alte patru noi spectacole pe parcursul ultimilor 3 ani.
ASSIST Software își deschide din nou porțile în fața sucevenilor cu un
eveniment online care se va desfășura în perioada 25-26 noiembrie.
Studenți și elevi care aspiră la o carieră în domeniul IT, dar și persoane
care își doresc o reconversie profesională pot urmări LIVE discuțiile de
la sediul ASSIST prin intermediul platformelor YouTube și Facebook,
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gratuit, în fiecare zi, în intervalul orar 17:00 – 20:00. Înscrieri gratuite
aici.
Printre informațiile cele mai importante oferite în cadrul evenimentului
Open Doors ASSIST, cei interesați vor putea afla direct de la
reprezentanții companiei despre oportunitățile de carieră disponibile la
ASSIST, rolurile dintr-o companie de software engineering, modul de
lucru din industrie, cum decurg discuțiile cu clienții, dar și despre cultura
ASSIST Software, o companie care de 29 de ani își extinde constant
echipa, dar și portofoliul de clienți internaționali.
Invitați la acest eveniment online vor fi și profesori din cadrul
Universității Ștefan cel Mare din Suceava, alături de care reprezentanții
ASSIST vor discuta despre importanța studiilor în domeniu, dar și despre
modalitățile prin care studenții pot face trecerea cu succes de la teorie la
practică. ASSIST Software are un parteneriat de colaborare de lungă
durată cu universitatea suceveană, mulți dintre absolvenții acesteia fiind
angajați ai companiei.
Acești absolvenți vor fi prezenți la sesiunea online Open Doors ASSIST,
unde își vor împărtăși poveștile și vor răspunde, în direct, la cele mai
importante întrebări pe care participanții le pot avea despre modul de
lucru dintr-o companie de IT.
Pentru a încuraja tinerii să facă pasul către o carieră de succes în
industrie, ASSIST Software lansează un proiect nou în cadrul
evenimentului, cu numele de ASSIST Academy. Proiectul, al cărui
obiectiv principal este unul educațional, înglobează acțiunile întreprinse
de companie prin programele de internship și recomandările pe care le
oferă specialiștii HR în domeniul IT pentru elevi, studenți și chiar pentru
cei care își doresc o reconversie profesională.
Evenimentul va fi unul interactiv, cu premii instant și dialog direct cu
invitați speciali, așa încât pe parcursul celor trei ore de program din
fiecare zi, participanții să aibă parte o experiență completă. […]
[…] 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.
Din toamna anului 2017, au fost plantați 797.000 de puieți, pe 186 ha de
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teren din 9 județe.
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.
Fundația Pădurea de Mâine s-a constituit în anul 2020 pentru a crește
anvergura programului de reîmpădurire cu același nume, lansat în 2017,
și pentru a extinde programele sale în direcții de promovare a silviculturii
responsabile, proiecte de educație și dezvoltare comunitară. Pădurea de
Mâine a luat naștere ca proiect de reîmpădurire a terenurilor private,
dezvoltat de Asociația Administratorilor de Păduri și Universitatea
Ștefan cel Mare din Suceava, cu sprijinul HS Timber Group.
Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității „1 Decembrie
1918” din Alba Iulia, împreună cu Institutul de Studii Financiare,
organizează online, în perioada 25 -26 noiembrie 2021, cea de-a XIII-a
ediție a manifestării științifice internaționale International Conference
on Management, Economics and Accounting – ICMEA 2021.
La eveniment sunt așteptate să participe peste 150 de persoane, cadre
didactice, cercetători și doctoranzi din cadrul unor universități și
institute de cercetare de prestigiu din România (Academia de Studii
Economice din București, Universitatea Artifex din București,
Universitatea Spiru Haret din București, Universitatea „Babeș – Bolyai”
din Cluj Napoca, Institutul de Economie Națională al Academiei
Române, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea de
Medicină, Farmacie, Științe Tehnologice „George Emil Palade” din Târgu
Mureș, Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureș, Universitatea
Sapientia din Cluj Napoca, Universitatea din Oradea, Universitatea
„Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași,
Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea Valahia din
Târgoviște, Universitatea Transilvania din Brașov ș.a.), dar și din
străinătate (Academia de Științe Economice a Moldovei, Stanislaw
Staszic State University of Applied Sciences in Pila din Polonia, Eotvos
Jozsef College, Institute of Business Sciences din Ungaria, University of
Veliko Tarnovo din Bulgaria ș.a.).
Lucrările conferinței se vor desfășura pe cinci secțiuni: Contabilitate,
audit și guvernanță corporativă; Finanțe și analiză financiară; Marketing,
Turism și Strategie; Dezvoltarea afacerii și inovare responsabilă;
Colocviul doctoral, iar accesul la acestea se va realiza prin intermediul
link-urilor din program. De asemenea, și-au anunțat prezența, fizică sau
online, reprezentanți ai mediului de afaceri local și regional. […]
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Campania de donare de sânge „Din inima ASCOR Suceava, pentru inima
tuturor”, derulată recent sub mottoul „Uniți pentru viață”, a adus la
Centrul Județean de Transfuzie Sanguină Suceava 70 de tineri donatori,
în majoritate studenți. S-au donat 31,5 litri de sânge. Mulți dintre
donatorii de sânge și-au donat și bonurile de masă, care vor fi folosite de
organizatori, Asociația Studenților Creștini-Ortodocși Români (ASCOR)
– Filiala Suceava, pentru a cumpăra alimente pentru familiile nevoiașe
din județ aflate în evidența ASCOR Suceava. Această campanie a avut un
caracter național, „Uniți pentru viață. Din inima ASCOR, pentru inima
tuturor”, fiind organizată de aproape 20 de filialele ASCOR din țară.
Pe plan local, campania de donare de sânge a fost organizată de ASCOR
Suceava, în colaborare cu asociațiile partenere din cadrul Universității
„Ștefan cel Mare” Suceava – USV, parteneri activi precum Asociația
Studenților din Universitatea Suceava (ASUS), Asociația studențească
FIRESC, Grupul de Inițiativă al Românilor din Basarabia (GIRB),
Asociația Europeană a Studenților în Drept (ELSA), Association
internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales
(AIESEC - Suceava), Erasmus Student Network Suceava (ESN), cât
și Asociația Tinerilor Ortodocși Suceava (ATOS).
Arhiepiscopia Sucevei a organizat luni și marți Simpozionul Național
„Moștenirea spirituală a Mitropolitului Petru Movilă în spațiul
românesc”. Evenimentul a fost prilejuit de împlinirea a 375 de ani de la
plecarea la Domnul a Sfântului Ierarh Petru Movilă, Mitropolitul
Kievului.
Lucrările s-au desfășurat la Mănăstirea Sucevița, cu participarea a
numeroși oameni de cultură și profesori de la facultățile de teologie din
țară. Aceștia au vorbit despre activitatea culturală, politică și clericală a
marelui cărturar, subliniind acțiunile sale de apărare a Ortodoxiei,
conform basilica.ro. Înainte de prezentarea lucrărilor științifice, invitații
au luat parte la slujba de pomenire a membrilor familiei Movileștilor,
ctitorii așezământului monahal, oficiată de Părintele Arhimandrit
Melchisedec Velnic și clericii prezenți la simpozion.
Evenimentul, transmis online pe pagina oficială de Facebook a
Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a fost moderat de Părintele
Arhidiacon Vasile M. Demciuc, consilier eparhial la Sectorul
Monumente, Patrimoniu și Arhitectură Bisericească și lector la
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. […]

