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Sinteza articolului 

Oana Nuțu Profesori și studenți 
de la mai multe 
facultăți din țară 
participă în această 
săptămână la Şcoala 
de vară „Dezvoltarea 
competențelor 
antreprenoriale prin 
protejarea 
patrimoniului” 
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- Facultatea de Economie, Administrație și Afaceri (FEAA) din cadrul 
Universității ”Ştefan cel Mare” din Suceava organizează, în perioada 19-
24 septembrie a.c., în campusul universitar și în mai multe locații din 
localitatea Cacica, școala de vară „Dezvoltarea competențelor 
antreprenoriale prin protejarea patrimoniului – Ateliere Cacica – 
Oameni și Sare”, ediția a V-a. 
La ediția din acest an a școlii de vară vor participa profesori și studenți 
de la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Universitatea 
„Ovidius” din Constanța, Universitatea „Gheorghe Asachi” Iași, 
Academia de Studii Economice din București, Universitatea din 
București și Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu. 
Studenții, masteranzii și doctoranzii selectați vor participa la diverse 
activități, vor avea sesiuni de lucru în echipă și vor face vizite în teren, 
familiarizându-se cu domeniul antreprenorial și cu reala complexitate a 
acestuia, dar și cu frumusețile naturale și cu patrimoniul istoric-cultural 
unic din județul Suceava. 
Potrivit organizatorilor, dincolo de interesantele activități care se vor 
desfășura conform programului stabilit, invitații vor face o vizită la 
Voroneț, Mănăstirea Humorului, Basilica Minor Cacica și Salina Cacica. 
școala de vară va culmina cu organizarea unei piețe volante – Piața 
satului, unde vor fi prezenți producători locali, iar participanții de la 
scoala de vară din cadrul acestei ediții vor avea posibilitatea să valorifice 
rezultatele/produsele obținute în cadrul atelierelor la care au participat. 
Programul celor 7 zile va reprezenta o experiență unică, deoarece 
participanții vor intra în contact direct cu experți, specialiști în domeniul 
antreprenorial, precum și cu diverși antreprenori. Programul detaliat al 
școlii de vară poate fi consultat pe pagina facultății, accesând următorul 
link https://scoaladevarafeaa.usm.ro/program. 
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- Delegație de la 
Universitatea din 
Mersin, vizită de 
lucru la USV 
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- În perioada 12-21 septembrie 2022, Facultatea de Economie, 
Administraţie şi Afaceri (FEAA) din cadrul Universității „Ştefan cel 
Mare” din Suceava primește vizita unei delegaţii de la Universitatea din 
Mersin, Turcia, delegaţie formată din 10 studenţi, masteranzi şi 
doctoranzi, provenind de la facultăţi din diverse domenii – economie, 
inginerie, medicină, şi două cadre didactice. Delegaţia se află într-o vizită 
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de lucru şi este interesată de colaborări şi parteneriate în domeniul 
afacerilor şi cel al digitalizării. Vizita este organizată sub egida 
SAS/Laboratorul de Incubare a afacerilor.  
După un tur al campusului USV, delegaţia din Turcia a participat la 
discuţii cu reprezentaţii Camerei de Comerţ şi Industrie, la sediul 
instituției. În programul de activităţi este prevăzută şi o vizită la Assist 
Suceava. Discuţiile din cadrul întâlnirilor se axează, în principal, pe 
subiecte referitoare la antreprenoriatul digital, utilizarea aplicaţiilor 
mobile în marketingul digital, website design, marketingul on-line.  
În cadrul întâlnirilor stabilite conform programului de vizită au loc şi 
discuţii interesante referitoare la viitoare parteneriate în diferite 
proiecte, dar şi schimburi de idei de afaceri, care să fie promovate prin 
canalele social media. De asemenea, membrii delegaţiei sunt interesaţi 
de colaborări viitoare în cadrul mobilităţilor Erasmus+. 
Vizita delegaţiei din Turcia subliniază încă o dată importanţa cooperării 
între universităţi, în vederea facilitării schimbului de idei şi bune practici 
în diferite domenii. 

amosnews.ro 
19.09.22 
ziaruldepenet.ro 
19.09.22 

- International 
Summer Law 
School, Ediția a XV-
a (ISLS 2022) 
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- Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității 
„Ștefan cel Mare” din Suceava, în parteneriat cu Universitatea „1 
Decembrie 1918” din Alba Iulia, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj 
Napoca și Universitatea din Oradea, a organizat, în perioada 28 august – 
4 septembrie 2022, ediția a XV-a a evenimentului International Summer 
Law School (ISLS 2022). 
Ediția din acest an s-a desfășurat la Săpânța, județul Maramureș, și a 
avut o temă remarcabilă, care a ancorat participanții (peste 100) într-
un inedit spațiu de reflecție: „Patrimoniul cultural național material și 
imaterial”. 
Evenimentul s-a adresat studenților, masteranzilor și doctoranzilor de la 
universități din țară și străinătate, cercetătorilor științifici, cadrelor 
didactice universitare, antreprenorilor, oamenilor de cultură, 
specialiștilor în patrimoniu, precum și altor profesioniști cu experiență 
în domeniu. 
În cadrul acestei Școli de vară au avut intervenții cadre didactice din 
partea Facultății de Drept și Științe Administrative din cadrul 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, după cum urmează: prof. dr. 
H.C. Augustin Zegrean (Rolul administrației și aplicarea legii în protecția 
juridică a patrimoniului național), prof. dr. hab. Aurora Ciucă (Ia 
românească, veșmânt identitar. O perspectivă regală), conf. dr. Maria 
Dumitru-Nica (Protejarea patrimoniului cultural imaterial) și asist. drd. 
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Raluca Onufreiciuc (Aplicații ale inteligenței artificiale în patrimoniul 
cultural: un teren încă nedescoperit). 
Activitățile științifice care au fost incluse în programul International 
Summer Law School 2022 au fost transmise live pe site-ul 
https://www.juridice.ro/, în fiecare zi, în intervalul orar 10:00 – 13:00, 
având o audiență de peste 1000 de persoane zilnic. Acestea au presupus 
dezbateri pe teme variate, ce au privit administrarea, conservarea și 
protecția juridică a patrimoniului cultural național, valorile acestui 
patrimoniu, tradiții și mitologie românească, arhive și patrimonii. 
Noutatea subiectelor, schimbul entuziast de informații, care a îmbogățit 
bagajele de cunoștințe, dar și locurile de poveste, care i-au făcut pe 
participanți să călătorească în timp, duc la concluzia că nu a fost vorba 
doar de un eveniment, ci de o experiență care, cu siguranță, se dorește a 
fi retrăită în anul 2023. 

 


