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 Facultatea de Medicină și Științe Biologice din Cadrul Universității 
„Ștefan cel Mare” din Suceava a organizat, în perioada 4-6 noiembrie, 
prima ediție a Conferinţei naţionale cu participare internaţională „Noi 
valențe ale medicinei moderne. Importanța multidisciplinarității în 
asigurarea unui act medical de succes”.  
Evenimentul a debutat cu secțiunile Medicina/Nursing, Nutriție și 
Dietetică și Biologie/Biochimie, urmând ca în a doua zi să fie abordate 
Medicina dentară și Tehnică dentară, alături de Medicină/Nursing. 
Conferința s-a încheiat în cea de-a treia zi, abordând și secțiunea 
Balneofiziokinetoterapie și recuperare, în paralel cu Medicina/Nursing.  
Prin prezentările lor din cadrul conferinței, invitații speciali din țară și 
din străinătate au conturat un cadru care promovează constituirea 
echipelor interdisciplinare și un îndemn clar la colaborare pentru 
oferirea, în final, a unui act medical complet și cu impact real, pe termen 
lung, asupra prevenției și a tratamentului bolilor, având ca actor 
principal pacientul, cu nevoile sale complexe.  
Evenimentul a reunit aproximativ 350 de medici, asistenți medicali, 
tehnicieni dentari, fizioterapeuți, dieteticieni, dar și alți profesioniști din 
domeniul medical, evidențiind, astfel, colaborarea tuturor în actul 
medical. La prelegerile în plen și la dezbaterile pe secțiuni au participat 
si studenții facultății, cu scopul aprofundării cunoștințelor și dezvoltării 
capacității de comunicare academică și de cercetare. 
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- Trupa de Teatru Studențesc „Fabulinus” a Universității „Ștefan cel Mare” 
din Suceava și a Casei de Cultură a Studenților Suceava a fost apreciată 
în cadrul Festivalului Național Studențesc de Teatru Contemporan 
„ActFest” de la Galați cu nu mai puțin de trei premii. În cadrul celei de a 
IX-a ediții a festivalului, desfășurat în perioada 4-6 noiembrie, studenții 
suceveni au fost recompensați pentru prestația realizată cu spectacolul 
„Love me Tinder” de Kata Gÿorfi, în regia lui Cosmin Panaite. 
Astfel, juriul festivalului gălățean i-a acordat Irinei Coștiug premiul 
pentru cea mai bună actriță în rol principal, iar Luminița Andruh a primit 
premiul pentru cea mai bună actriță în rol secundar. În același timp 
spectacolului „LOVE me Tinder” i s-a acordat premiul pentru cea mai 
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09.11.22 bună scenografie la categoria „amatori” și categoria „școli de teatru”. 
Ca noutate anunțată de conducerea Teatrului Studențesc „Fabulinus”, 
acesta 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. Spectacolul „Love 
me Tinder”, premiat pentru cea mai bună scenografie, a avut de la 
începutul anului universitar două reprezentații, următoarea fiind 
programată pe data 14 noiembrie, de la ora 19.00, tot în sala Auditorium 
„Joseph Schmidt”. Intrarea la spectacol va fi liberă. Activitatea teatrului 
poate fi urmărită pe paginile de facebook și instagram, @Teatrul 
Studențesc Fabulinus Suceava. 

svnews.ro 
09.11.22 
radiotop.ro 
09.11.22 
ziaruldepenet.ro 
09.11.22 

obiectivdesuceava.ro 

10.11.22 

stirisuceava.net 

10.11.22 

edumanager.ro 

09.11.22 
ziar.com 
09.11.22 

- Trei studenți 
suceveni au câștigat 
un sejur în Franța 
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- Trei studenți de la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării au 
beneficiat de un sejur SILC (Sejur de Imersiune Lingvistică și Culturală) 
la Sevrier, în Haute-Savoie, Franța, timp de două săptămâni, între 28 
septembrie și 12 octombrie 2022. 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 Asociației ASAP (Association 
Sevriolaine d’Aide et de Partage), cea care acordă această bursă aflată la 
cea de a 23-a ediție, începând din 1998. Cheltuielile de cazare, masă și 
transport pe durata sejurului sunt suportate integral din fondurile 
Asociației.  
Dna lector univ.dr. Elena-Camelia Biholaru, de la Departamentul de 
Limbi și Literaturi Străine, gestionează colaborarea dintre Universitatea 
„Ștefan cel Mare” și Asociația franceză precum și procesul de selecție al 
candidaților pentru bursa SILC de care au beneficiat până în prezent 51 
de tineri.  
Studentele din anul al III-lea, Simona-Rodica Vasilciuc, de la programul 
de studii licență Limba și literatura franceză - Limba și literatura 
spaniolă, Denisa Ciungu, de la specializarea Limba și literatura franceză 
- Limba și literatura germană, și masterandul Anton Zazuliak, din anul I, 
Teoria și practica traducerii, au beneficiat de un program dens, care le-a 
permis aprofundarea competențelor profesionale (comunicarea, 
traducerea și interacțiunea verbală dinamică în limba străină în contexte 
variate), dar și a celor transversale (relaționarea în echipă ca 
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reprezentanți/ambasadori USV, participarea la proiecte de benevolat cu 
impact asupra comunității). 

Natalia 
Zgherea 

Universități din 
România și R. 
Moldova, conferință 
comună privind 
economia 
internațională 
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- Facultatea Inginerie Economică și Business a Universității Tehnice a 
Moldovei, în parteneriat cu Institutul Național de Cercetări Economice 
și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, au organizat Conferința 
economică internațională „Competitivitate și dezvoltare sustenabilă”. 
Ajunsă la a IV-a ediție, conferința a devenit deja tradițională pentru 
universitatea de la Chișinău, bucurându-se de succes atât din partea 
cercetătorilor din R. Moldova, cât și a celor de peste hotare. În acest an, 
93 de cercetători au prezentat lucrări, 34 dintre ei fiind din Ucraina, SUA, 
Marea Britanie și România, de unde au fost prezenți peste 20 de 
participanți. 
Lucrările conferinței au fost divizate pe secțiuni, printre care politici 
europene și integrare europeană, dezvoltare sustenabilă, inovații și 
economie circulară, management și Leadership, marketingul secolului 
XXI și finanțe și contabilitate. 
Conferința economică internațională „Competitivitate și dezvoltare 
sustenabilă” reprezintă o platformă importantă pentru schimbul de idei 
și opinii în diverse domenii de cercetare economică. De asemenea, oferă 
reale oportunități pentru inițierea unor noi cercetări comune și 
conceptualizarea unor noi proiecte de colaborare. 
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- Hackathonul studenţesc „România fără dosar” a dat startul ediţiei a II-a, 
care se desfăşoară în perioada 31 octombrie – 9 noiembrie a.c. În cadrul 
evenimentului, zece echipe de studenţi, reprezentând zece facultăţi de la 
şapte universităţi din întreaga ţară, lucrează alături de zece mentori-
deputaţi pentru crearea unor campanii de comunicare care să contribuie 
la încurajarea plăţilor electronice în toate categoriile sociale ale 
populaţiei sau care să încurajeze instituţiile publice să se integreze cu 
platforma Ghiseul.ro. 
Specializarea Media Digitală din cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale 
Comunicării, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, s-a calificat în 
faza finală a competiţiei cu două echipe: Digi USV (Alexandru Neamţu, 
Ecaterina Morăraş şi Emilia Vîntuleac) şi Media USV (Daniela 
Căpusneac, Ioana Neamţu, Florina-Alina Puşcaşu şi Daniela Burac). 
Asist.univ.dr. Iulia Sîrghi-Covalciuc de la Facultatea de Litere şi Ştiinţe 
ale Comunicării va face parte din juriul competiţiei. 
Organizată de Universitatea din Bucureşti şi Camera Deputaţilor, 
competiţia are drept scop accelerarea procesului de debirocratizare şi de 
simplificare a proceselor administrative şi aduce împreună mediul 
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academic, actori politici şi membri ai societăţii civile. Importanţa unor 
astfel de demersuri a fost recunoscută şi de ministrul Digitalizării, 
Sebastian Burduja, mentor în cadrul competiţiei la prima ediţie. Acesta a 
susţinut o sesiune online de debriefing cu studenţii selectaţi pentru etapa 
finală şi le-a explicat acestora aşteptările echipei sale de la campaniile pe 
care le vor livra în săptămâna de lucru. Pe parcursul competiţiei, 
studenţii au mai beneficiat de un workshop online cu Tudor Turcu, 
responsabil de comunicare în Autoritatea pentru Digitalizarea României, 
şi de un training de Design Thinking oferit de Ascendis. Cele zece echipe 
vor prezenta proiectele finale în faţa juriului, la Parlamentul României, 
miercuri, 9 noiembrie începând cu ora 12.00. [...] 

 


