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Sinteza articolului 

- Prof. univ. dr. 
Bogdan Popoveniuc: 
Îmbunătățirea 
culturii etice, 
organizaționale, mai 
ales în mediul 
universitar, este o 
temă mereu actuală 

radiotop.ro 
16.11.22 

- Începând cu luna aprilie, Universitatea <Ștefan cel Mare> din Suceava a 
derulat un amplu program vizând dezvoltarea competențelor 
psihopedagogice ale cadrelor didactice prin traininguri de dezvoltare 
personală în direcția promovării abordărilor centrate pe student. 
Programul denumit <Suport instituțional pentru creșterea calității 
actului didactic universitar în contextul pandemiei, prin consiliere 
psihopedagogică, etică și promovarea unui stil de viață sănătos> a 
beneficiat de o finanțare în valoare de 254.000 de lei, din partea 
Ministerului Educației. 
Directorul Școlii Doctorale de Științe Socio-Umane din cadrul USV, 
profesorul universitar doctor Bogdan Popoveniuc, a declarat, la Radio 
Top, că la cursuri au participat în șase weekend-uri câte 25 de cadre 
didactice de la șase facultăți ale universității sucevene. El a adăugat că 
sesiunile au avut loc la Centrul de Perfecționare a Cadrelor Didactice de 
la Vatra Dornei „pentru a asigura atmosfera necesară deschiderii și 
receptării anumitor aspecte”. Profesorul a explicat că a fost nevoie de 
noul program fiindcă în urma perioadei de pandemie s-a constatat că este 
necesară îmbunătățirea abilităților cadrelor didactice de a lucra online, 
dar și că studenții au nevoie de mai mult suport la revenirea la cursurile 
față în față. Programul a inclus și o componentă destinată studenților 
doctoranzi. Pentru aceștia a fost organizată și o conferință cu participare 
internațională în regim hibrid, iar față în față i s-au aflat trei invitați de 
la Rețeaua Europeană de Integritate Academică. Întrebat dacă astfel de 
cursuri chiar au darul de a sprijini profesorul în procesul didactic în 
relația și interacțiunea cu studentul, universitarul Popoveniuc a răspuns: 
„Dacă își dorește. Cu forța nu se poate. Altfel rămâne un training 
normal”. El a completat: „Ideea principală a proiectelor de dezvoltare 
instituțională se bazează pe aspecte legate de etica instituțională și 
organizațională. Sunt noi aspecte care apar din cauza unei pandemii sau 
a unei alte situații. Acestea sunt doar teme de moment. În rest, 
îmbunătățirea culturii etice, organizaționale, mai ales în mediul 
universitar, este o temă mereu actuală”. 
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- Salonul TAG 
toamnă/iarnă 2022, 

stirisuceava.net 
16.11.22 

- Asociația de artă „Nicolae Tonitza” (TAG) din cadrul Universității „Ștefan 
cel Mare” din Suceava și Casa de Cultură a Studenților Suceava 



pictură și grafică agerpres.ro 
16.11.22 

organizează vineri, 18 noiembrie 2022, la ora 17:00, în Galeria de artă a 
USV, corpul A, etaj I, evenimentul cultural-artistic TAG Salonul toamnă 
/ iarnă 2022, pictură și grafică. 
Expun: 
- Mihai VARZARI (Suceava) 
- Sorin Mihai BĂRGĂOAN (Suceava) 
- Nicoleta BUTNARIU (Botoșani) 
 - Leonard Adrian MELISCH (Suceava) 
- Ana-Maria OVADIUC AMO (Suceava) 
- Maria Ionela PĂLIMARU (Suceava) 
- Claudia PRELIPCEAN (Suceava) 
- Cristina Iuliana IACOB (Suceava) 
- Lila LUNGULESCU (Botoșani) 
- Marina PIȘTA (Suceava) 
- Iuliana BUZULEAC (Suceava) 
- C-tin Ungureanu BOX (Suceava) 
- Robert VOITCHIEVICI (Suceava) 
Expun studenții: 
- Claudia CHIHAI, FIESC, anul III (Suceava) 
- Adriana-Mihaela BECICA, FIESC, anul IV (Arbore) 
- Andreea Nicolaeta ADAMOVICI, FIA, anul II (Cacica) 
- Alexandra Nicoleta MOLDOVANU, FLSC, MD, anul II (Suceava)  
Moment artistic susținut de Casa de Cultură a Studenților, Suceava 
Marian Florin MORARIU, FDSA, MAE, anul I (Suceava) – poezie 
Prezintă: Ilie Alexandru NEAMȚU, FLSC, Anul III 
Curator: Cristina Iuliana IACOB, restaurator, Muzeul Național al 
Bucovinei 
Tonitza Art Group TAG – Arta ca stil de viată (tagusv.ro) 
Perioada expozițională: 15 noiembrie - 5 decembrie 2022 
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- 320 de studenți 
masteranzi din toată 
țara, la o conferință 
cu participare 
internațională în 
cadrul unui program 
al USV 

radiotop.ro 
16.11.22 

- Peste 320 de studenți masteranzi din întreaga țară au fost prezenți la o 
conferință cu participare internațională inclusă într-un program al 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. Conferința s-a intitulat 
<Suport instituțional pentru creșterea calității actului didactic 
universitar în contextul pandemiei, prin consiliere psihopedagogică, 
etică și promovarea unui stil de viață sănătos>, iar programul a fost 
finanțat cu 254.000 de lei de către Ministerul Educației. Coordonatorul 
programului, profesorul universitar doctor Bogdan Popoveniuc, a 
declarat, la Radio Top, că programul a avut loc din luna aprilie, iar cele 
câteva sute de studenți masteranzi au avut posibilitatea de a participa la 



conferință fizic, dar și online. El a menționat că au ținut traininguri trei 
invitați de la Rețeaua Europeană de Integritate, cu care USV colaborează 
de patru ani. Profesorul Popoveniuc este directorul Școlii Doctorale de 
Științe Socio-Umane și a arătat că trainingurile au fost susținute atât 
pentru studenții masteranzi, cât și pentru o parte a cadrelor didactice 
înscrise în program. Unul din obiectivele programului a vizat dezvoltarea 
personală și profesională a studenților doctoranzi prin creșterea gradului 
de conștientizare și îmbunătățirea competenței etice în cercetare și 
predare. 

Radu Lupașcu Concurs studențesc 
de securitate 
informatică 
„Capture The Flag”, 
la USV 

monitorulsv.ro 
17.11.22 

- Timp de două zile, Facultatea de Inginerie Electrică și Știința 
calculatoarelor din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a 
organizat și găzduit,  împreună cu partenerii săi, cea de-a VII-a ediție a 
concursului studențesc în domeniul securității informatice CTF-USV 
2022 (Capture The Flag). Devenit deja o tradiție, concursul s-a 
desfășurat în format online, fapt ce a permis participarea directă a unui 
număr mai mare de concurenți. 
La ediția desfășurată în zilele de 10 și 11 noiembrie au participat 28 de 
echipe, însumând 95 de studenți, reprezentanți ai instituțiilor de 
învățământ superior din Suceava, București, Iași, Cluj-Napoca, 
Timișoara și Craiova, dar și din alte țări precum Republica Moldova, 
Ucraina și, în premieră absolută, Cuba. 
Competiția a constat în rezolvarea unui număr de probleme din 
domeniul securității informaționale prin găsirea unor coduri (flags) la 
nivelul aplicațiilor web și al sistemelor cu vulnerabilități induse. Aceste 
„flags” au fost sub formă de șiruri aleatorii și unice (hash), putând fi 
descoperite ca urmare a exploatării vulnerabilităților unor aplicații puse 
la dispoziție în acest scop. Rezultatele au fost încărcate pe o platformă 
CTF dedicată, unde s-au calculat automat punctajele, fiecare echipă 
putând vedea, în timp real, punctele acumulate, poziția în concurs, 
timpul rămas, rezultatul celorlalți concurenți, precum și alte informații 
relevante. Platforma de concurs a fost disponibilă timp de 24 de ore, 
începând de joi, ora 12:00 și până vineri la ora 12:00. [...] 

Adrian 
Popovici 

Dublă lansare de 
carte 

crainou.ro 
16.11.22 

- Este vorba despre „Cărturari bucovineni: Ilie E. Torouțiu” și „Pe-aici a 
fost un bucovinean…” 
 Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera”, în parteneriat cu Societatea 
Scriitorilor Bucovineni, sub egida Consiliului Județean Suceava, 
organizează miercuri, 23 noiembrie a.c., cu începere de la ora 12:00, o 
dublă lansare de carte. Este vorba despre „Cărturari bucovineni: Ilie E. 
Torouțiu” semnată de prof. Oltea Prelucă – carte despre care cotidianul 



nostru a relatat pe larg într-un articol semnat de universitarul Mihai 
Iacobescu – și „Pe-aici a fost un bucovinean…”, scrisă chiar de cel 
omagiat, Ilie E. Torouțiu. 
Despre cele două cărți vor vorbi prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu și prof. 
univ. dr. Mihai Iacobescu de la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava. 
Manifestarea va fi moderată de dr. Elena Pintilei. 

 


