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Sinteza articolului 

- USV a împlinit 32 de 
ani de la înființare 

intermediatv.ro 
07.03.22 

- Universitatea „Ștefan cel Mare” a împlinit 32 de ani de la înființare. 
Momentul a fost marcat printr-o ședință festivă la care au participat, 
alături de conducerea instituției academice, profesori, studenți și 
autorități locale. Toți au ținut un moment de reculegere pentru victimele 
războiului ruso-ucrainean. 
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- USV primește la 
studii tineri refugiați 
din Ucraina 

ziare.com 
04.03.22 

- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a anunțat, vineri, că 
primește studenți din Ucraina, refugiați în România din cauza războiului, 
în vederea continuării studiilor la USV. 
Aceștia pot opta pentru oricare dintre programele de studiu aflate în 
prezent în oferta educațională a USV. 
În cazul tinerilor care nu stăpânesc limba română, aceștia vor avea 
posibilitatea să se înscrie la cursurile din anul pregătitor de limba 
română, iar după promovarea anului pregătitor, ei vor putea continua 
studiile la oricare dintre programele de licență existente în USV. 
„Studenții sau studenții doctoranzi refugiați din Ucraina se pot înscrie 
începând din actualul semestru și fără a prezenta acte de studii, urmând 
ca acestea să fie aduse până la finalizarea studiilor în România. În situația 
în care aceste documente nu pot fi recuperate din cauza efectelor 
războiului sau a contextului politico-militar, se va proceda la echivalarea 
studiilor în sistem nonformal sau informal, așa cum prevede legislația 
europeană și națională”, a precizat USV. 
Totodată, USV îi asigură pe tinerii refugiați care vor alege să își continue 
studiile la Suceava că USV va întreprinde toate eforturile necesare pentru 
ca integrarea lor în mediul academic sucevean să fie una rapidă și reușită. 
Mai mult, aceștia vor beneficia atât de resursa umană de înaltă calitate, 
cât și infrastructura dotată la standarde europene, în așa fel încât 
parcursul lor academic la USV să fie unul de succes. 
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- Rectorul 
Universității 
Suceava, VALENTIN 
POPA, a anunțat 
astăzi începerea 
lucrărilor de 
modernizare a 

stirilevivafm.ro 
07.03.22 

- Rectorul Universității Suceava, VALENTIN POPA, a anunțat astăzi 
începerea lucrărilor de modernizare a Corpurilor D și E ale instituției. 
El a spus că investițiile vor începe la vară și vor fi suportate din fonduri 
europene în valoare de peste 20 de milioane de lei. 
 



Corpurilor D și E ale 
instituției. 

Bogdan 
Diaconita 

Investiții importante 
la căminele 
campusului 
Universității 
Suceava. 

radioimpactfm.ro 
07.03.22 

- VALENTIN POPA, rectorul Universității Ștefan cel Mare Suceava, a 
declarat astăzi, în ședința solemnă a Zilei USV, că instituția are 
posibilitatea să-și dezvolte propriile proiecte de investiții. 
 El a precizat că, în curând, va fi redeschis Căminul nr. 1 total modernizat, 
după o investiție de 17 milioane lei. 
VALENTIN POPA a mai adăugat că o altă investiție importantă a 
Universității Suceava, care va fi finalizată în luna august, este 
modernizarea Căminului nr. 6, care va avea 186 locuri în camere cu 
grupuri sanitare proprii. 
Investiția se ridică la valoarea de 13 milioane lei. 

Dan Pascaru Rectorul Popa 
despre viitorul sediu 
al Facultății de 
Medicină Suceava: 
„Avem deja 
conceptul 
arhitectonic, dar nu 
avem pământul” / 
Barbă: „Sunt o serie 
de proceduri care de 
multe ori durează 
foarte mult” 

ziaruldepenet.ro 
07.03.22 

- Azi, de Ziua Universității Ștefan cel Mare Suceava, rectorul Valentin Popa 
a detaliat programele de studiu și investițiile realizate în cei 32 de ani de 
activitate, aducând amănunte și despre proiectele viitoare. 
Printre acestea se numără și sediul Facultății de Medicină și Științe 
Biologice, programat a se construi în spatele Spitalului Județean, în 
partea dinspre Serviciul de Ambulanță și Colegiul Spiru Haret. 
„Avem deja conceptul arhitectonic, dar nu avem pământul. 
Sperăm în continuare să avem sprijinul Consiliului Județean și al 
Spitalului, pe lângă transferul pământului trebuie să avem și un spital 
clinic. 
Ambele proiecte sunt în așteptarea semnăturii, noi suntem pregătiți. 
Sediul facultății va avea 7.000 metri pătrați și va costa 35 milioane lei, 
suntem capabili să asigurăm finanțarea, chiar dacă va fi necesar să facem 
un credit pentru investiții”, a spus Popa. 
Prezent la ședința festivă în locul șefului său Gheorghe Flutur (ocupat cu 
proiectul centrului logistic pentru refugiați de la aeroport), 
vicepreședintele PNL al Consiliului Județean Suceava Niculai Barbă a 
spus, referindu-se la viitorul sediu al facultății, că  „din păcate, așa cum 
se întâmplă în multe situații când e vorba despre investiții, sunt o serie 
de proceduri care de multe ori durează foarte mult. 
Ne confruntăm cu întârzieri în ceea ce înseamnă îndeplinirea unor 
termene în realizarea unor investiții, nu vreau să intru în amănunte, dar 
trebuie insistat. 
Mă gândesc la o serie de avize, nu vreau să intru în detalii acuma…” 
Rămâne de văzut dacă amplasamentul propus pentru Facultatea de 
Medicină din Suceava va fi acceptat de DSP și ISU, având în vedere 
apropierea față de celelalte clădiri din preajmă. 
 



Oana Nuțu Studente din cadrul 
Facultății de Științe 
ale Educației 
Suceava desfășoară 
activități 
educaționale 
sistematice pentru 
copiii persoanelor 
refugiate din 
Ucraina 

obiectivdesuceava.ro 
08.03.22 

- În contextul crizei umanitare actuale, Facultatea de Științe ale Educației 
din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a organizat 
activități educaționale sistematice pentru copiii persoanelor refugiate din 
Ucraina. În fiecare zi, din perioada 28 februarie-13 martie, se desfășoară 
câte două sesiuni de activități de joc didactic și terapeutic în cadrul a două 
locații care oferă cazare persoanelor retrase din fața războiului. 
Activitățile, derulate sub motto-ul „Colorează un zâmbet!”, sunt 
susținute de către studenții Facultății de științe ale Educației, coordonați 
de cadrele didactice Otilia Clipa și Doina Maria Schipor. 
„Fiecare sesiune de jocuri didactice și terapeutice este proiectată pentru 
a crea un cadru în care copiii să interacționeze cu resurse educaționale și 
materiale didactice diverse și pentru a răspunde nevoii acestora de a se 
reconecta la stări emoționale specifice copilăriei. Studenții au oferit 
sprijin emoțional copiilor, iar jocul și desenul au devenit mijloace prin 
care au putut fi exprimate și gestionate emoțiile adunate în experiențele 
traumatice prin care au trecut. Speranța că pot aduce puțină alinare și 
bucurie copiilor le-a încurajat pe studente să facă eforturi pentru a-și 
adapta activitățile pentru aceste condiții speciale. Traducerea realizată 
de cele două studente din Ucraina și de cele două studente venite cu 
mobilitate Erasmus din Republica Moldova a făcut posibilă o mai bună 
comunicare cu copiii. Generozitatea, energia și dragostea specifică 
profesiei de cadru didactic, pentru care se pregătesc, au depășit orice 
barieră lingvistică, fiind simțite de copii”, au transmis reprezentanții 
facultății sucevene. 
Alături de studenții facultății, au venit să sprijine aceste activități 
absolvenții, acum profesori în localitățile din județul Suceava sau din 
județele învecinate, care au făcut donații importante și foarte necesare, 
constând în rechizite, jucării, materiale didactice. S-au implicat profesori 
de la Grădinița „Piticul Vesel Suceava, Școala Gimnazială nr. 1 Suceava, 
Școala Gimnazială Corocăiești, Școala Gimnazială Budeni, Grădinița nr. 
8 din Iași, precum și de la alte instituții care au susținut această inițiativă. 
Studenții doresc să continue activitățile pentru copiii din Ucraina și au 
pictat o cutie, în care pot fi donate rechizite, materiale pentru învățare, 
cărți de colorat, cărți de povești, jucării etc. Cutia, pictată cu mesajul 
COLOREAZĂ UN ZÂMBET, se va afla în holul corpului A al USV, la 
parter, până la finalul lunii martie. Toate materialele care vor rămâne 
după finalizarea situației dificile vor fi donate grădinițelor și școlilor în 
care învață copii din familiile românești din zona Bucovinei de Nord 
(Ucraina). 
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- USV oferă studii în 
limba ucraineană 
pentru tinerii 
refugiați 

ziare.com 
04.03.22 

- În contextul anunțului cu privire la posibilitatea ca tinerii refugiați din 
Ucraina să își continue studiile de licență în România, reamintim faptul 
că Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, prin Facultatea de Litere 
și Științe ale Comunicării, le oferă acestora și programe de studiu de 
licență cu predare în limba ucraineană, în combinație cu limba română 
sau o limbă străină (engleză / franceză). 
Acest program de studiu este unul de tradiție în domeniul filologiei 
sucevene și funcționează fără întrerupere din anul 2000. De-a lungul 
timpului, el a reprezentat o oportunitate oferită etnicilor ucraineni din 
zona Sucevei și a localităților limitrofe de a se înscrie la un program de 
studiu universitar de licență cu predare în limba maternă. 
„Menționăm faptul că există o colaborare strânsă, pe diverse paliere, 
între Colectivul de ucraineană al universității sucevene și diferite entități 
științifice (Universitatea Națională „Yurii Fedkovici” din Cernăuți, 
Ucraina), culturale (Uniunea Ucrainenilor din România) și politice ( 
Consulatul General al României la Cernăuți), care asigură susținere și 
sprijin pentru dezvoltarea studiilor de limbă și literatură ucraineană la 
Suceava”, arată USV. 
Pe această cale, conducerea Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava 
și a cea a Facultății de Litere și Științe ale Comunicării mulțumesc public 
Ministerului Educației pentru preocuparea activă manifestată față de 
acest program de studiu, considerat de importanță strategică, și pentru 
sprijinul constant acordat în vederea funcționării fără întrerupere a 
programului, în condițiile în care, la finalul mai multor sesiuni de 
admitere, numărul de studenți înscriși la această specializare a fost mai 
mic decât minimul necesar pentru a-l activa. 
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- Universitatea 
Suceava partener 
într-o campanie 
umanitară pentru 
Universitatea din 
Cernăuți. 

stirilevivafm.ro 
07.03.22 

- În contextul războiului din Ucraina, Universitatea din Munich, 
Universitatea „Yurii Fedkovich” din Ucraina și Universitatea „Ștefan cel 
Mare” din Suceava au inițiat un parteneriat care se axează pe o campanie 
de strângere de fonduri, destinate achiziționării de bunuri necesare în 
regim de urgență comunității academice din Cernăuți. Astfel, 
Universitatea din Munich, cu sprijinul „Gedankendach Network”, se 
ocupă de colectarea fondurilor și realizează achizițiile, în vreme ce USV 
asigură partea logistică, pentru ca produsele să ajungă în siguranță și cât 
mai repede la destinație. 
Din donațiile deja colectate, însumând un total de 45.342 de euro, au fost 
achiziționate articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, pansamente 
sterile, tensiometre, termometre etc., marea majoritate a acestora 
ajungând deja la Cernăuți. 
Pagina oficială a campaniei poate fi consultată la următoarea legătură: 
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https://www.ikgs.de/bukowinahilfe 
- Café Europa, 

dezbatere despre 
libertatea presei la 
cafeneaua 
patrimonială a 
Sucevei 

intermediatv.ro 
07.03.22 

- Alianța Franceză din Suceava, în parteneriat cu Universitatea „Ștefan cel 
Mare” și Inspectoratul Școlar Județean, sub egida Ambasadei Franței în 
România și a Institutului Francez din București, a organizat la Suceava 
evenimentul internațional Café Europa, o dezbatere inedită despre 
libertatea presei. Reprezentanți ai instituțiilor de presă sucevene, 
studenți și elevi la specializările de comunicare și jurnalism, istorici, 
formatori de opinie, invitați din spațiul francofon s-au reunit la 
cafeneaua patrimonială a Sucevei. Moderatorul acestei întâlniri a fost 
jurnalistul Sorin Avram. 

Anișoara 
Revencu 

„Rușii niciodată nu 
au vrut ca Ucraina 
să devină Europa, 
dar deja toată lumea 
a devenit Ucraina” 

monitorulsv.ro 
07.03.22 

- Sunt cuvintele Adelinei Sanduliak, student din Ucraina, translator 
voluntary pentru refugiații care ajung în județul Suceava. 
Adelina Sanduliak este originară din Cernăuți și este student în anul II la 
Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării din cadrul Universității 
„Ștefan cel Mare” din Suceava. Tânăra este unul dintre cei 30 de 
translator voluntary din cadrul USV care activează la restaurant și 
hoteluri, în Vama Siret și în gară, pentru ajutorarea refugiaților. […] 

- Sociologul Dan 
Dascălu: Mass-
media are un rol 
extraordinar. În 
momentul de față, 
mass-media 
accentuează 
elementele 
emoționale care-i 
mobilizează pe 
oamenii obișnuiți 

radiotop.ro 
07.03.22 

- Sociologul Dan Dascălu, conferențiar universitar doctor la Universitatea 
„Ștefan cel Mare” din Suceava, susține că românii sunt dispuși să-i ajute 
pe cei aflați în nevoie atunci când se întâmplă o nenorocire. El a făcut 
declarația, prin telefon, la Radio Top, în contextul în care voluntarii s-au 
mobilizat exemplar pentru ajutorarea refugiaților din Ucraina. 
Profesorul a afirmat: „Mobilizări de acest gen au apărut când s-a 
întâmplat o nenorocire, un cutremur, o inundație, ș.a.m.d. E în tradiția 
românilor să ajute. În această perioadă marea majoritate a ajutorului 
vine de la voluntari, de la oamenii obișnuiți, care simt nevoia să facă un 
lucru bun pentru alți oameni. Și faptul că România este amenințată 
creează această solidaritate. Apoi, mass-media are un rol extraordinar. 
În momentul de față, mass-media accentuează elementele emoționale 
care-i mobilizează pe oamenii obișnuiți”. Pe de altă parte, sociologul 
sucevean consideră că președintele Iohannis, premierul Ciucă, unii 
miniștri și chiar președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, ar 
putea crește în ochii electoratului în urma implicării lor în gestionarea 
crizei umanitare din Ucraina. Dan Dascălu a spus: „Este posibilă 
creșterea credibilității lor pentru că în situații de criză se produce o 
coagulare, se produce o solidarizare, se produce o schimbare a multor 
elemente ale opiniei publice, inclusiv referitoare la anumiți lideri care fac 
ceea ce trebuie”. 
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- Doru Viorel Ursu, în 
mijlocul sucevenilor, 

intermediatv.ro 
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- Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, prin Biblioteca USV, alături de 
Televiziunea Intermedia, au organizat o dublă lansare de carte, în 



între Umbrele din 
Țara ultimului 
soldat  

prezența autorului – avocatul, fostul judecător și ministru de Interne, 
Doru Viorel Ursu. În umbra recentelor conflicte din Ucraina, gazdele, 
invitatul, dar și publicul au punctat câteva dintre momentele istoriei din 
ultimii 30 de ani ai Românei. 

 


