
Revista presei – JOI, 23 IUNIE 2022 – Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

 

Autor Titlul articolului Publicația Secțiunea/ 
Pagina 
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Radu Lupașcu Conferință 
internațională în 
domeniul 
neuroesteticii, 
organizată zilele 
următoare la USV 
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- Laboratorul de Neuroestetică al Universității „Ștefan cel Mare” din 
Suceava organizează în perioada 24-26 iunie o conferință internațională 
în domeniul neuroesteticii. Scopul conferinței este acela de a împărtăși 
rezultatele obținute în cadrul proiectului NeuroArts finanțat prin 
Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor 
(ESAYEP), cel mai extins program dedicat educației românești, dezvoltat 
prin intermediul granturilor oferite de Spațiul Economic European 
(SEE). 
Conferința care debutează vineri va include mai multe activități, între 
care sesiuni de inițiere în neuroștiința aplicată în domeniul 
neuroesteticii, unde vor fi prezentate diverse echipamente de achiziție de 
date neurofiziologice, apoi sesiuni de prezentare a posibilităților de 
aplicare a cercetării din domeniul neuroesteticii în industrie, în special 
Inteligența Artificială. De asemenea, vor avea loc prezentări ale 
direcțiilor de cercetare implementate în cadrul Laboratorului de 
Neuroestetică al USV, prezentarea oportunităților de studiu în domeniul 
neuroesteticii oferite la USV precum și o sesiune specială de discuții cu 
tema Neuroestetica și arta mișcării. 
Conferința va avea loc la Hotel Bucovina și se va încheia cu o masă 
rotundă organizată de studenții USV participanți la o mobilitate de 
studiu la Universitatea Bergen din Norvegia, mobilitate finanțată prin 
proiectul NeuroArts. 
Astfel, din partea USV vor participa la conferință membrii echipei 
proiectului NeuroArts format din CS. dr. Tudor Bălinișteanu, director de 
proiect, conf. univ. dr. Oana Geman, cercetător senior, Diana Izdrui, 
doctorandă a Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor și 
Emanuela Motrescu, doctorandă și asistent de cercetare în lingvistică în 
cadrul proiectului Poetic Arts. 
Din partea partenerilor din Norvegia vor fi prezenți la conferință Lasse 
Hodne, de la Universitatea Națională de Științe a Norvegiei (NTNU), 
precum și Christer Johansson, Per Olav Folgero și Karsten Specht, de la 
Universitatea din Bergen. 
Pentru mai multe detalii despre proiect consultați adresa web: 
https://neuroaestheticslab.usv.ro/neuroarts/Informațiile suplimentare 
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privind programul conferinței se regăsesc pe pagina oficială a 
evenimentului: 
https://neuroaestheticslab.usv.ro/2022/03/26/conference-call-24-26-
june-2022-neuroaesthetics-a-methods-based-introduction-university-
of-suceava-the-neuroaesthetics-lab-suceava-romania/. 

- USV are cel mai 
mare număr de 
locuri bugetate din 
istoria sa 
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- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) anunță că va începe 
de luni, 4 iulie, concursul de admitere 2022 pentru ciclurile de studii de 
licență și masterat, la toate cele 11 facultăți. 
Admiterea demarează la scurt timp după ce universitatea suceveană și-a 
confirmat statutul de instituție de învățământ superior de elită, fiind 
ierarhizată, pentru al doilea an consecutiv, în celebrul top internațional 
QS World University Rankings și plasată între primele 1.400 de 
universități ale lumii și între primele 11 universități din România. 
În acest an, USV anunță că va oferi candidaților din regiunea de nord-
est, care doresc să își înceapă sau să își continue studiile universitare, cel 
mai mare număr de locuri bugetate din istoria sa, repartizate pe cele 
peste 120 de programe de studiu la nivel de licență, masterat, doctorat, 
post-doctorat și formare continuă. 
În ceea ce privește studiile de licență, instituția academică îi informează 
pe viitorii candidați că și-a continuat politica de actualizare, diversificare 
și adaptare a ofertei educaționale la noile contexte economice și sociale. 
Astfel, pentru sesiunea iulie 2022, pe lângă specializările de tradiție, 
absolvenții de liceu se vor putea orienta și către unele noi: Biologie, 
Biochimie, Echipamente și sisteme medicale, Tehnică dentară, 
Autovehicule rutiere, Echipamente de comandă și control pentru 
autovehicule, Robotică, Rețele și software de comunicații, Energetică și 
tehnologii informatice, Științe gastronomice și Resurse umane. 
„Evidențiem faptul că, dintre cele 1.400 de locuri bugetate (fără taxă) 
disponibile la ciclul de studii de licență, 40 de locuri sunt alocate 
absolvenților de liceu din mediul rural, iar 22 de locuri sunt pentru 
absolvenții de liceu proveniți din sistemul de protecție socială și 
candidații de etnie rromă. De asemenea, au fost alocate 5 locuri bugetate 
pentru studii universitare de licență și 5 locuri bugetate pentru studii 
universitare de master, din totalul locurilor bugetate, pentru persoanele 
cu cerințe educaționale speciale/dizabilități, în vederea asigurării 
egalității de șanse și integrării efective în viața socială. Candidații înscriși 
în această categorie au prioritate la înmatriculare” precizează USV. [...] 
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- Premii peste premii, 
de Hramul Sucevei, 
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- Vineri, 24 iunie, cu ocazia Hramului Sucevei, municipalitatea și 
Arhiepiscopia vor acorda 32 de diplome de excelență unor personalități 



pentru șefi de 
instituții publice, 
parlamentari, 
universitari, preoți, 
oameni de afaceri, 
profesori și medici 

monitorulsv.ro 
22.06.22 

locale. Evenimentul va avea loc la Hotelul „Balada”, iar primarul Ion 
Lungu a făcut publică lista premianților. Vor fi mai multe tipuri de 
premii. Astfel, prefectul Alexandru Moldovan, președintele Consiliului 
Județean, Gheorghe Flutur, episcopul-vicar Damaschin Dorneanul, 
deputații Mirela Adomnicăi, Angelica Fădor și Ioan Balan, directorul 
Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, și managerul Spitalului 
Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou”, Alexandru Calancea, vor primi 
premiul „Emeritus”. Premiul „Academica” le va reveni rectorului 
Universității „Ștefan cel Mare”, Valentin Popa, fostului rector Adrian 
Graur, directoarei Bibliotecii USV, Sanda-Maria Ardeleanu, decanului 
Facultății de Drept și Științe Administrative, Camelia Ignătescu, și 
decanului Facultății de Educație Fizică și Sport, Petru Ghervan. [...] 
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Jupanu Curioșii de azi, 
inginerii de mâine 
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- „Am avut copii buni și am fost chiar foarte încântată de ei. Am avut copii 
buni la Silvicultură, la Calculatoare, la Inginerie, în general. Au modul de 
a gândi mult mai organizat, fac conexiunile mai repede. Nu poveștile îi 
stimulează, ci întrebările. Au multe întrebări, cei de la Media digitală la 
fel. Foarte buni copiii. Eu predau Comunicare mediatică în audio-vizual, 
la Media digitală, și Comunicare, la inginerii”. Jurnalista Dana 
Humoreanu de la „Monitorul de Suceava” este și cadru didactic la 
Universitatea „Ștefan cel Mare”. 

- În perioada 23-24 
iunie 2022 va avea 
loc Conferința 
Națională 
„Bibliologie și 
patrimoniu cultural 
național”, ediția a 
XVI-a 
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- Lucrările Conferinței se vor desfășura pe trei secțiuni: 455 de ani de tipar 
la Alba Iulia, Cărțile călătoare. Disertațiile studenților transilvăneni în 
secolele XVI-XX și Cărți și biblioteci.  
Digitizarea și valorificarea patrimoniului bibliofil. Vor participa 
specialiști din domeniul bibliologiei de la instituții de specialitate din 
Oradea, Cluj-Napoca, București, Suceava, Vâlcea, Zalău, Comana și Alba 
Iulia. Lucrările conferinței se vor desfășura la Palatul Apor, în sala 
Senatului. 
Evenimentul este organizat de Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și 
Universitatea „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia, cu sprijinul Consiliului 
Județean Alba. [...] 
040 – 1100 
Niculina Iacob, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 
Un epitalam regal la „inclitul connubiu” al Majestăților Lor Carol I și 
Elisabeta, de Ion Heliade Rădulescu (1869) [...] 
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