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Sinteza articolului 

- USV a găzduit cea 
de-a XII-a ediție a 
Concursului 
Național de Știință 
și Tehnologie RoSEF 

suceava-smartpress.ro 
30.10.22 

- În perioada 24-26 octombrie 2022, Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava a găzduit cea de-a XII-a ediție a Concursului Național de Știință 
și Tehnologie RoSEF. Concursul își propune sporirea interesului tinerei 
generații pentru domeniul științific și cel tehnic, familiarizarea elevilor 
din domeniul preuniversitar cu metodica și tehnica cercetării, punerea în 
valoare a elementelor de inovare și inventică ce au ca autori tinerii. 
La concurs au participat peste 80 de elevi și profesori din mai multe 
localități din țară: București, Constanța, Eforie Sud, Satu Mare, Carei, 
Brașov, Deva, Vaslui, Iași, Bacău, Vatra Dornei, Coșna, Cajvana, Siret, 
Rădăuți și Suceava. Cele 36 de lucrări  ale elevilor au fost expuse în holul 
Corpului A al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava și s-au încadrat în 
una dintre următoarele secțiuni ale concursului: Științe, Științe aplicate, 
Robotică și Tehnologia informației. Juriul a fost format din cadre 
didactice de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și profesori 
din învățământul preuniversitar. 
Organizatorii concursului au fost: Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Societatea Științifică 
CYGNUS, în parteneriat cu Colegiul Național de Informatică „Spiru 
Haret” Suceava, Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava și MILSET 
Romania. Manifestarea a fost cofinanțată de Primăria Municipiului 
Suceava și Consiliul Local Suceava. 
Concursul RoSEF – Romanian Science and Engineering Fair – 
reprezintă etapa națională de selecție pentru 12 concursuri 
internaționale, desfășurate pe toate continentele lumii, printre care se 
află și International Science and Engineering Fair (ISEF), organizat în 
fiecare an în SUA, fiind cea mai veche și mai mare competiție de proiecte, 
aflată la cea de-a 65-a ediție, și la care participă anual peste 3.000 de elevi 
din 60 de țări. 
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- Facultatea de 
Medicină și Științe 
Biologice Suceava 
organizează o 
conferință națională 
la care vor participa 

obiectivdesuceava.ro 
28.10.22 

- In perioada 4–6 noiembrie a.c., Facultatea de Medicină și Științe 
Biologice din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava 
organizează Conferința națională cu participare internațională „Noi 
valențe ale medicinei moderne. Importanța multidisciplinarității în 
asigurarea unui act medical de succes”. 
Aflat la prima ediție, evenimentul va reuni medici, asistenți medicali, 
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profesioniști din 
domeniul medical 

radiotop.ro 
28.10.22 

tehnicieni dentari, fizioterapeuți, dieteticieni și alți profesioniști din 
domeniul medical și din domenii adiacente, pentru a scoate în evidență 
nevoia și importanța unei strânse colaborări între toți cei care contribuie 
la realizarea actului medical. Printre invitați se numără cadre 
universitare din țară și din străinătate, medici, asistenți medicali, 
dieteticieni, tehnicieni dentari și biologi. 
Congresul aduce în prim-plan munca colaborativă a tuturor celor care 
iau parte la asigurarea unei asistențe medicale de cea mai înaltă calitate, 
oricare le-ar fi domeniul de activitate: diferite ramuri ale medicinei, 
asistența medicală generală sau dentară, balneofiziokinetoterapia, 
nutriția, științele biologice etc. 
Pentru informații suplimentare legate de congres și pentru înscrieri, 
accesați site-ul oficial http://congresfmsb.usv.ro/. 
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D.P. Proiect-pilot de 
jumătate de milion 
de euro între 
Primărie și USV 

obiectivdesuceava.ro 
28.10.22 

- Municipalitatea suceveană va depune în parteneriat cu Universitatea 
<Ștefan cel Mare> aplicația pentru <Orașe pilot>. Proiectul presupune 
acționarea în trei direcții: sisteme de iluminat inteligente, sisteme de 
comunicații prin lumină – Light Fidelity și comunicații vehiculare pe 
bază de lumină. Totodată, primarul a reamintit că se urmărește 
construirea unui parc fotovoltaic, reabilitarea tuturor rețelelor termice și 
extinderea transportului ecologic în zona metropolitană. 
„Ne dorim să pregătim cât mai profesionist contractul de oraș climatic. 
Acesta va cuprinde proiectele asumate de comunitate”, a afirmat Ion 
Lungu, printre altele, primarul Sucevei. De altfel, Ion Lungu a anunțat că 
valoarea grantului este de circa 500.000 de euro. La începutul lunii 
noiembrie vor fi organizate întâlniri cu membrii Grupului Local, care 
lucrează la programul <100 de orașe inteligente și neutru climatic până 
în anul 2030>. 
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- Universitatea 
suceveană a găzduit 
conferința de 
închidere a 
proiectului 
„Educație timpurie 
incluzivă și de 
calitate” 

svnews.ro 
28.10.22 

- De curând, Universitatea <Ștefan cel Mare> din Suceava a găzduit 
conferința de închidere a proiectului <Educație timpurie incluzivă și de 
calitate>, derulat vreme de doi de Facultatea de Științe ale Educației, 
alături de Universitatea din Pitești și de Universitatea <Aurel Vlaicu> din 
Arad, sub coordonarea Ministerului Educației. Conferențiarul 
universitar doctor Otilia Clipa a declarat, la Radio Top, că la simpozion 
au participat 120 de profesori specializați în domeniul educației timpurii 
din 15 județe, iar evenimentul desfășurat la Hotelul <Mandachi> a fost o 
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reușită. Profesoara Clipa a afirmat: „Au venit profesori dintre cei care 
făcuseră cursurile doar în format online și au ținut prelegeri foarte 
interesante și intense. Fiecare a avut la dispoziție maxim jumătate de oră, 
pentru a-și expune ideea și a da diferite deschideri din domeniul 
educației timpurii. A fost organizat și un atelier cu jucăriile, dispozitivele 
și materialele de învățare pe care le avem deja achiziționate la Centrul de 
Resurse pentru Educație Timpurie. Avem materiale din diverse tipuri de 
dezvoltare”. Conferențiara a mai spus că participanții la simpozion au 
fost extrem de încântați de universitatea suceveană și a completat: „Unii 
dintre ei auziseră de USV, dar nu o vizitaseră niciodată. Nu e vorba de 
oameni din zonă, ci de prin Tulcea, Brăila, Covasna, Tîrgu Mureș… A fost 
și un tur ghidat al universității, și după ce li s-a explicat ce se întâmplă la 
Facultatea de Științe ale Educației, mulți și-au exprimat intenția de a se 
implica și în alte programe și proiecte ale noastre”. De asemenea, 
doamna Clipa a arătat că 70 dintre cei 120 de profesori s-au înscris la 
conferința de închidere cu diverse materiale ale lor. Universitara a spus: 
„A fost totul interactiv. Noi am listat materialele lor sub forma unor 
postere, însă au venit și cu alte materiale ca să-și susțină ideea. A fost o 
îmbinare între cercetarea în domeniul educației timpurii și expertiza lor”. 
Profesoara Clipa a apreciat intervențiile avute la simpozion de 
vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barbă, profesorul Ovidiu 
Milici, unul dintre consilierii primarului Sucevei, Ion Lungu, și 
prorectorul Mihai Dimian. Participanții au avut parte și de un spectacol 
susținut de Ansamblul <Ciprian Porumbescu> și, la final, fiecare a primit 
din partea organizatorilor câte un stick personalizat din lemn, un termos 
din lemn de bambus, o umbrelă, o agendă și o mapă. Prin proiectul 
<Educație timpurie incluzivă și de calitate> s-au format 2.283 de 
persoane. 
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- Conf. univ. dr. Otilia 
Clipa: Este nevoie de 
consiliere specială 
pentru carieră. Dacă 
te duci la școala 
profesională nu 
înseamnă că ești mai 
jos 

radiotop.ro 
28.10.22 

- conferențiarul universitar doctor Otilia Clipa, de la Facultatea de Științe 
ale Educației din Universitatea <Ștefan cel Mare> din Suceava, consideră 
necesară consilierea elevilor în vederea orientării școlare. Profesoara a 
făcut declarația, la Radio Top, după ce directoarea Colegiului Tehnic 
„Petru Mușat”, Maria Teodoreanu, a afirmat, tot la Radio Top, că din 
cauza mentalității unor părinți, puțini copii ajung în sistemul de 
învățământ dual. Doamna Clipa a arătat: „Este nevoie de consiliere 
specială pentru carieră. Există consilieri școlari. Doar că repartiția 
numărului de elevi pentru un consilier este, din câte știu, undeva la 800”. 
Întrebată de când ar trebui să înceapă consilierea, universitara a răspuns: 
„De exemplu, în Germania pornește de la clasa a IV-a, adică se iau decizii 



privind tipul de traseu educațional, astfel încât să se finalizeze cu ceva. În 
clasa a IV-a se ia decizia asta: urmezi gimnaziul și-apoi liceul sau urmezi 
o școală profesională care te poate îndrepta spre o altă rută. La ruta 
aceasta, decizia este luată de învățător, profesor, consilierul de carieră și 
părinte. Dacă te duci la școala profesională nu înseamnă că ești mai jos. 
Dacă mergi pe o anumită cale profesională te poți îndrepta și-apoi, însă 
trebuie să dai mai multe tipuri de diferențe”. De asemenea, profesoara 
Clipa a apreciat că s-a greșit atunci când au fost desființate școlile 
profesionale și a menționat: „S-a produs o ruptură și este greu să mai 
revigorezi școlile profesionale”. 

 


