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Sinteza articolului 

- USV va înființa un 
campus integrat 
pentru învățământ 
dual, pe terenul de la 
Moara 

obiectivdesuceava.ro 
24.11.22 

- Campusul va fi format din două clădiri cu laboratoare și ateliere pentru 
formarea profesională a elevilor și studenților înscriși în învățământul 
dual în licee din județele Suceava, Botoșani și Neamț, în domeniile 
mecanic, electric, electronică și automatizări, electromecanică. „Pe lângă 
un service auto dotat cu ultimele tehnologii, noul campus va pune la 
dispoziția elevilor și studenților amfiteatre, săli de seminar și peste 65 de 
ateliere și laboratoare de specialitate cu echipamente și tehnică de calcul, 
pentru asigurarea unui învățământ de calitate. Proiectul va asigura peste 
10.000 burse lunare în valoare de aproximativ 80 EUR fiecare pentru 
elevi și peste 1.400 burse lunare, în valoare de aproximativ 80 EUR 
fiecare, pentru studenți. Aceste burse lunare asigurate din bugetul 
proiectului vor fi dublate cu burse asigurate de operatorii economici”, a 
informat USV. 
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava demarează procedurile de 
constituire a consorțiului pentru învățământ dual „Performanța în 
formarea profesională prin parteneriatul cu mediul economic pentru 
dezvoltarea rutei complete de învățământ dual la USV – Dual USV”. În 
acest context, operatorii economici care pot face dovada faptului că 
desfășoară activități în domeniul de pregătire a elevilor/ studenților sunt 
invitați să se alăture consorțiului. Obiectivul principal avut în vedere este 
formarea profesională de calitate a elevilor/ studenților, pentru 
facilitarea inserției absolvenților învățământului preuniversitar și 
universitar desfășurat în regim de învățământ dual pe piața muncii. 
Consorțiul DUAL USV va pregăti un proiect, pentru obținerea finanțării 
din fonduri nerambursabile PNRR, destinat înființării unui campus 
integrat pentru învățământ dual, pe terenul de 30 ha pe care USV îl 
administrează în comuna Moara. Campusul va fi format, în principal, din 
două clădiri cu laboratoare și ateliere pentru formarea profesională a 
elevilor și studenților înscriși în învățământul dual în licee din județele 
Suceava, Botoșani și Neamț, în domeniile mecanic, electric, electronică 
și automatizări, electromecanică. [...] 
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AUDIO / Eveniment 
Open Doors ASSIST 
la Universitatea 

radioimpactfm.ro 
23.11.22 

- ASSIST Software a organizat, astăzi, la Universitatea Ștefan cel Mare 
Suceava, evenimentul Open Doors ASSIST, dedicat  studenților care își 
doresc o carieră în domeniul IT.  



Suceava ompania oferă studenților șansa de a se înscrie gratuit la unul dintre 
programele de internship disponibile. 
Totodată, studenții au avut oportunitatea de a lua parte la diverse 
activități interactive, prezentări și concursuri. 
În deschiderea activității, rectorul VALENTIN POPA a declarat că 
universitatea a crescut numărul programelor de studiu care pot furniza 
specialiști IT și că peste 90 % dintre angajații ASSIST Software sunt 
absolvenți ai Universității sucevene. 
La rândul său, managerul ASSIST Software GHEORGHE DAVID a 
precizat că ofertele propuse studenților includ nu numai activitate într-
un cadru performant, ci și acces la aparatură modernă și interacțiune cu 
specialiști în domeniu. 
Ulterior, specialiștii în IT au susținut prezentări tehnice despre 
tehnologiile de ultimă generație și despre oportunitățile de carieră. 
Studenții au purtat un dialog direct cu specialiștii firmei, primind 
răspunsuri la întrebările referitoare la anumite tehnologii, stagii de 
practică sau sfaturi de carieră. 
Ca un element inedit, cei prezenți au avut ocazia să interacționeze și cu 
robotul umanoid PEPPER, care poate să comunice, să danseze și chiar să 
ofere îmbrățișări. 

- Studenții de la 
Facultatea de 
Inginerie Alimentară 
Suceava fac ore 
remediale la 
matematică și 
chimie. Din cauza 
pandemiei, nivelul 
lor de pregătire este 
destul de slab 

radiotop.ro 
24.11.2022 

- Studenții de anul I și II de la Facultatea de Inginerie Alimentară – FIA 
din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava fac ore remediale la 
chimie și la matematică. Anunțul a fost făcut de decanul facultății, 
profesorul universitar doctor Mircea Oroian, într-o intervenție telefonică 
la Radio Top. Profesorul a afirmat: „După aproximativ doi ani de 
învățămînt online, studenții din primii doi ani au venit cu lacune foarte 
mari. Din acest motiv organizăm ore remediale, pentru a acoperi acele 
goluri. La chimie și la matematică am observat că există anumite carențe. 
Dacă nu înțeleg anumite noțiuni de bază este foarte greu să le explici în 
anii superiori chestiuni mult mai complexe, care se bazează pe informații 
pe care trebuiau să le acumuleze în liceu”. Decanul Oroian a mai spus că, 
de regulă, la FIA, în anul I intră 100 studenți, din care numai 50-60 ajung 
pînă în anul IV. El a precizat: „Procentul de finalizare este cuprins între 
50 și 60%. Noi avem o sită destul de deasă pînă la sfîrșitul facultății. Nu 
pot spune că asta se întîmplă în toate universitățile din țară, dar cred că 
fiecare instituție trebuie să-și apere prestigiul”. 

Tudor 
Curtifan 

EXCLUSIV  
Românii din 
Ucraina, lecție, în 

dcnews.ro 
23.11.22 

- Comunitatea românească din Ucraina a dat o lecție importantă. În ciuda 
felului în care a fost tratată de-a lungul vremii, când a trebuit să apere 
Ucraina, și-a arătat susținerea totală. stiridiaspora.ro 



plin război, pentru 
toți cetățenii din țara 
invadată de Rusia / 
video 

23.11.22 Despre acest subiect ne-a vorbit jurnalistul Marin Gherman la 
interviurile ȘtiriDiapora.ro în cadrul proiectului „Apel la educație”. 
„Sunt foarte mulți etnici români care au plecat benevol în armata 
ucraineană. Mulți au venit special să lupte. Lucrau în Germania sau în 
alte țări și au revenit în Ucraina special pentru a-și apăra țara de 
agresiunea rusă. Sunt mulți români care ajută statul ucrainean încă din 
primele zile ale războiului. Este foarte interesantă această situație. De ce? 
Pentru că vorbim despre o comunitate românească ce nu era foarte 
mulțumită de drepturile pe care i le asigura statul ucrainean. O 
comunitate românească care nu era mulțumită, din multe privințe, cu 
politicile statului ucrainean privind dezvoltarea locală. Sunt raioane 
unde comunitatea românească a fost lăsată mai slab dezvoltată. Aceste 
politici mai defectuoase nu au devenit o barieră pentru români. Românii 
nu au luat o poziție pro-rusă, dimpotrivă: au demonstrat o solidaritate 
față de Ucraina. Românii de acolo țin pumnii pentru victoria Ucrainei”, 
a zis jurnalistul Marin Gherman la interviurile ȘtiriDiapora.ro în cadrul 
proiectului „Apel la educație”. 
Apoi, ziaristul a venit cu rezultatele unei cercetări privind finalul 
războiului pornit de Rusia. 
„Am făcut un studiu interdisciplinar la nivelul Institutului de Studii 
Politice și Capital Social (IPSSC), la Cernăuți. Am întrebat românii cine 
cred că va câștiga războiul, iar 65% dintre ei consideră că Ucraina, iar 
peste 60% dau vina pe Rusia pentru începerea războiului”, a mai spus 
Marin Gherman. 
Emisiunea face parte din cadrul campaniei „Apel la Educație", realizată 
cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. [...] 
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Oana Nuțu Un lector de la 
programul de Media 
Digitală al USV, în 
echipa de producție 
a primului serial 
original Netflix 
filmat în România 

obiectivdesuceava.ro 
24.11.22 

- Miercuri, 23 noiembrie a.c., a avut loc premiera primului serial original 
Netflix filmat în România – „Wednesday”, în regia lui Tim Burton. Ioana 
Mititelu, lector la Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava – Facultatea 
de Litere și științe ale Comunicării, specializarea Media Digitală, a făcut 
parte din echipa de producție și a muncit cot la cot cu ceilalți profesioniști 
din echipă circa un an de zile. 
După aproape 1 an de zile în care am făcut parte din echipa de producție 
a acestui proiect, vine un moment pe care l-am așteptat. Un moment care 
vine cu satisfacția rezultatelor întregii echipe, care te face să îți amintești 
cu drag de toate bucuriile, de toate situațiile neprevăzute, de toate 
dificultățile, de toate zilele care au fost. Nu pot decât să mă bucur de 
faptul că România se află pe lista alegerilor producătorilor și a primit 
nume importante din industria cinematografică precum: Jenna Ortega, 



Catherine Zeta-Jones, Christina Ricci, Luis Guzman, Gwendoline 
Christie, etc. și, da, am avut și actori români, Victor Dorobanțu și George 
Burcea! Am petrecut momente de neuitat, cu o echipă profesionistă și 
minunată. Oameni alături de care, toate nopțile lungi au trecut mult mai 
repede și fiecare impas l-am putut depăși doar împreună: Kristine 
Popovici, Ana Ineni, Corina Niță, Irene Maria, Daniela Soare. Au trecut 
câteva luni de când am terminat filmările, dar sentimentul de dor 
rămâne. Este lege scrisă pentru fiecare producție încheiată. Am fost 
mulți, foarte mulți, iar fiecare om în parte a contat și nu te poți rezuma 
doar la câteva nume”, este mesajul transmis de lectorul USV Ioana 
Mititelu înainte de premiera serialului. 
„Wednesday” (Miercuri, n.r.) este un serial polițist cu elemente 
supranaturale și prezintă anii petrecuți de Wednesday Addams la 
Academia Nevermore, unde tânăra încearcă să învețe să-și folosească 
abilitățile paranormale incipiente, să pună capăt unei serii de crime 
monstruoase, care au terorizat orașul și să rezolve misterul în care au fost 
implicați părinții ei în urmă cu 25 de ani, totul în timp ce se confruntă cu 
noile și foarte încurcatele ei relații de la Nevermore. 

 


