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Sinteza articolului

-

Trei studente din cadrul Facultății de Inginerie Alimentară a
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava au fost premiate la cea de a
II-a ediție a Salonului Internațional InventCOR.
Evenimentul de cercetare-inovare, adresat în special tinerilor, a avut loc
în perioada 16-17 decembrie 2021. La finalul jurizării, cele trei studente,
înrolate la ciclurile de studii de masterat și doctorat din USV, au câștigat
medalii de aur pentru invențiile prezentate în cadrul Salonului.
Astfel, Denisa Atudorei și Olivia Atudorei, coordonate de prof. univ. dr.
ing. Georgiana Gabriela Codină, au fost premiate cu medalia de aur
pentru invenția „Paste tip penne rigate, fără gluten, pe bază de făinuri de
legume și procedeu de obținere a acestora”. Ancuța Chetrariu,
coordonată de prof. univ. dr. ing. Adriana Dabija, a obținut medalia de
aur pentru invenția „Paste făinoase scurte din făină spelta și adaos de
făină de borhot de malț și procedeu de obținere a acestora”.
Aceste produse inovative, care fac parte din categoria paste făinoase, au
fost obținute în cadrul laboratoarelor de cercetare ale Facultății de
Inginerie Alimentară din Suceava.

-

În contextul pandemiei, Consorțiul universităților europene tinere
NEOLAiA, coordonat de Universitatea din Jaén, a avut primele reuniuni
fizice pe 15 și 16 noiembrie 2021. Întâlnirile au avut loc la Roma și la
Universitatea din Salerno, în Italia, și s-au bucurat de prezența a peste
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douăzeci de participanți de la cele opt universități partenere.
În cadrul reuniunilor, au fost prezentate toate pachetele de lucru
actualizate, ținându-se cont de contribuțiile universităților partenere și
de noile activități, de definirea liniilor de acțiune și stabilirea termenelor
de redactare a proiectului. În special, resursele comune vor fi structurate
în așa fel încât activitățile de cercetare, incluziune, predare, funcționarea
infrastructurilor antreprenoriale și mobilitățile studenților, profesorilor
și personalului administrativ să faciliteze funcționarea consorțiului.
De asemenea, au fost propuse noi inițiative, precum crearea poziției
academice de avocat al poporului NEOLAiA (NEOLAiA university
ombudsman), participarea la programul Scholars at Risk (Cercetători în
pericol) și realizarea de materiale informative despre consorțiu. În final,
NEOLAiA a consemnat progresele înregistrate în ceea ce privește
colaborarea, definirea zonelor de lucru și programarea activităților
viitoare.
Consorțiul NEOLAiA este format din opt universități: Universitatea din
Ostrava (Republica Cehă), Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
(România), Universitatea din Bielefeld (Germania), Universitatea de Stat
din Šiauliai (Lituania), Universitatea din Örebro. (Suedia), Universitatea
din Salerno (Italia), Universitatea din Tours (Franța) și Universitatea din
Jaén (Spania), cea din urmă fiind și coordonatorul consorțiului. Este
vorba despre 8 universități europene tinere, de dimensiuni medii sau
mici, care sunt angajate în mediul lor social și economic și cu o poziție
constantă în clasamente – în special cele care analizează poziționarea
universităților tinere, precum „THE Young Universities”. În total, aceste
opt universități au peste 142.000 de studenți și peste 10.000 de studenți
înrolați în mobilități internaționale.
Consorțiul NEOLAiA, al cărui motto este „Tinere universități: susținerea
talentelor europene cu rădăcini regionale”, este structurat în jurul a opt
pachete de lucru care definesc domeniile de management ale alianței:
mobilitate, predare, cercetare, antreprenoriat, diversitate si incluziune,
multiculturalism și multilingvism, sustenabilitatea/diseminarea
acțiunilor proiectului. Obiectivul constă în generarea unei structuri
comune de resurse, care să faciliteze sinergiile sub aspectele menționate
mai sus și să îmbunătățească poziția și eficacitatea universităților care
alcătuiesc consorțiul, pe termen mediu și lung. În paralel cu organizarea
activităților, grupul lucrează deja la prezentarea proiectului pentru
atragerea finanțării pe anul 2022.

