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Sinteza articolului 

Radu Lupașcu Trei studenți 
selectați din cadrul 
USV au beneficiat de 
un sejur în Franța 

monitorulsv.ro 
09.11.22 

- Trei studenți de la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării au 
beneficiat în această toamnă de un Sejur de Imersiune Lingvistică și 
Culturală la Sevrier (SILC), în Haute-Savoie, Franța. Studenții au fost 
selectați pe baza unui dosar de candidatură și a unui interviu susținut în 
fața unei comisii de jurizare, alcătuită din patru membri ai Association 
Sevriolaine d’Aide et de Partage (ASAP). Asociația oferă aceste burse, 
constând într-un sejur de două săptămâni cu cheltuieli de transport, 
cazare și masă suportate din fondurile asociației, începând din anul 1998. 
Colaborarea dintre Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava și Asociația 
franceză 
este gestionată de lector univ. dr. Elena Camelia Biholaru de la 
Departamentul de Limbi și Literaturi Străine, care participă și la procesul 
de selecție a candidaților, 51 de tineri beneficiind până în prezent de o 
bursă SILC. 
Studenții selectați în acest an au fost Simona Rodica Vasilciuc, de la 
programul de studii licență Limba și literatura franceză - Limba și 
literatura spaniolă și Denisa Ciungu, de la specializarea Limba și 
literatura franceză - Limba și literaturagermană, ambele în anul III de 
studiu, și masterandul Anton Zazuliak, din anul I la Teoria și practica 
traducerii. Ei au beneficiat de un program dens, care le-a permis 
aprofundarea competențelor profesionale, cum sunt comunicarea, 
traducerea și interacțiunea verbală dinamică în limba străină în contexte 
variate, dar și a celor transversale, precum relaționarea în echipă ca 
reprezentanți/ambasadori USV, participarea la proiecte de voluntariat 
cu impact asupra comunității. [...] 
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- Trupa de Teatru 
Studențesc 
Fabulinus, premii la 
„ActFest” 

suceavalive.ro 
09.11.22 

- În perioada 4-6 noiembrie a.c., Fabulinus, trupa de teatru a Universității 
„Ștefan cel Mare” din Suceava și a Casei de Cultură a Studenților Suceava, 
a participat la cea de-a IX-a ediție a Festivalului Național Studențesc de 
Teatru Contemporan „ActFest” de la Galați, cu spectacolul „Love me 
Tinder”, de Kata Gÿorfi, în regia lui Cosmin Panaite. 
În cadrul ediției din acest an, pe lângă trupa gazdă, la festival au 
participat și trupele de teatru afiliate caselor de cultură studențești din 
București, Sibiu, Brașov și Suceava. 
Prestația trupei sucevene a fost apreciată de către juriul festivalului, 



tinerii actori amatori reușind să obțină nu mai puțin de 3 premii. Astfel, 
Irina Coștiug a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță în rol 
principal, Luminița Andruh – premiul pentru cea mai bună actriță în rol 
secundar, iar spectacolului „LOVE me Tinder” i s-a acordat premiul 
pentru cea mai bună scenografie la categoria „amatori” și categoria „școli 
de teatru”. 
Anterior participării la acest festival, Teatrul Studențesc Fabulinus a fost 
prezent și la Iași, la cea de-a XVI-a ediție a Festivalului de Teatru „Aurel 
Luca”. 
Teatrul Studențesc Fabulinus își mărește echipa și, în curând, vor fi 
anunțate numele noilor membri ai trupei. Aceștia au fost selectați dintre 
cei 36 de studenți ai USV care au participat la castingul organizat anual, 
urmând a fi implicați în noua producție, ale cărei repetiții vor debuta în 
curând. 
Menționăm că, acasă, în Auditorium-ul „Joseph Schmidt”, spectacolul 
„Love me Tinder” a avut, de la începutul anului universitar, două 
reprezentații, următoarea fiind programată pe data de 14 noiembrie, de 
la ora 19.00. Intrarea la spectacol va fi liberă. 

- Ritm bun de 
avansare a lucrărilor 
la Parcul Științific și 
Tehnologic din Siret 

svnews.ro 
08.11.22 

 Lucrările la Parcul Științific și Tehnologic din Siret, investiție derulată de 
Primăria Siret în parteneriat cu Consiliul Județean Suceava și 
Universitatea „Ștefan cel Mare”, avansează într-un ritm bun, a anunțat 
primarul Adrian Popoiu. „În aceste zile am primit de la Consiliul 
Județean Suceava suma de 1,9 milioane de lei reprezentând o parte din 
sprijinul financiar din partea CJ Suceava pentru susținerea acestei 
investiții unice la noi în județ și în toată regiunea Nord-Est. Suntem 
convinși că la sfârșitul anului viitor, odată cu finalizarea acestei investiții 
ambițioase, Parcul Industrial de la Siret va fi mai atrăgător pentru agenți 
economici interesați să investească în zonă. În același timp, activitatea de 
cercetare desfășurată aici de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 
va pregăti resursa umană înalt calificată pe domenii relevante de pe piața 
muncii”, a declarat primarul de Siret. 
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Bogdan 
Diaconita 

AUDIO / USV va 
finaliza lucrările de 
modernizare a 
căminului de la 
Colegiul Tehnic 
Alimentar 

radioimpactfm.ro 
08.11.22 

- USV – După redeschiderea căminului mansardat nr. 1 din campus, 
Universitatea Ștefan cel Mare Suceava va finaliza și lucrările de 
modernizare a căminului de la Colegiul Tehnic Alimentar. 
Prorectorul MIHAI DIMIAN a declarat că această investiție este în faza 
finală, căminul urmând să aibă 200 locuri. 
El a spus că, de la începutul anului universitar, studenții care vor ocupa 
căminul de la Colegiul Alimentar sunt cazați în hoteluri și pensiuni. 
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Facultății de 
Silvicultură din 
Suceava, în vizită în 
județul Bistrița-
Năsăud 

08.11.22 Mare” Suceava au efectuat, la finalul săptămânii trecute, o vizită în 
județul Bistrița-Năsăud. 
Astfel, studenții din primul an de masterat la specializările 
Managementul Activităților din Domeniul Forestier și Conservarea 
Biodiversității și Managementul Ecosistemelor, precum și cei din anul III 
de la programul de licență Ecologie și Protecția Mediului au vizitat 
fabrica de prelucrare a lemnului Silvania Internațional de la Lunca Ilvei, 
acolo unde s-au întâlnit cu Emil Iugan, administratorul acestei companii. 
„O lecție aplicată despre bioeconomia circulară, gestionarea integrată a 
produselor lemnoase, decizii antreprenoriale în sectorul forestier și 
sprijinirea cercetării, inovării si promovării lemnului a fost predată 
studenților noștri prin bunăvoința reprezentanților firmei Silvania 
International”, au precizat reprezentanții Facultății de Silvicultură. 
De asemenea, studenții au avut parte și de alte vizite ghidate, ei ajungând 
și în orașul Sângeorz-Băi, acolo unde au avut ocazia să viziteze parcul de 
agrement și podul de lemn care se construiește peste râul Someș, proiect 
gândit tot de compania Silvania Internațional. 
Totodată, vizita studenților suceveni în Bistrița-Năsăud a continuat și la 
Pepiniera Silhoasa din cadrul Ocolului Silvic Lunca Ilvei. 
Impresiile și concluziile vizitei au fost prezentate în cadrul unei întâlniri 
care a avut loc la Centrul de Cercetare, Inovare și Formare Profesională 
Silvania. 
„Mulțumim firmei Silvania Internațional pentru oportunitatea oferită de 
a pune în practică principiul nostru educațional „Laboratorul nostru este 
pădurea” și de a constata în teren, prin exemple concrete, cum se pot 
implica firmele din sectorul forestier în susținerea inovării și a dezvoltării 
comunităților locale”, au mai precizat reprezentanții Facultății de 
Silvicultură Suceava. 

 


