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Conferința cu tema 
„Pagini de istorie – 
28 noiembrie 1918, 
ziua Unirii 
Bucovinei cu 
România”, luni, la 
Biblioteca Bucovinei 
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- Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera”, sub egida Consiliului Județean 
Suceava, în colaborare cu Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava 
și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava – Facultatea de Istorie și 
Geografie, invită publicul luni, 28 noiembrie, începând cu ora 15.30, la 
Sala de Artă „Elena Greculesi” a bibliotecii județene, la Conferința cu 
tema „Pagini de istorie – 28 noiembrie 1918, ziua Unirii Bucovinei cu 
România”, organizată pentru a marca „Ziua Bucovinei”. Invitat special: 
lector univ. dr. Vlad Gafița de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava. „Proiectul vizează aniversarea a 104 ani de la momentul Unirii 
Bucovinei cu Țara Mamă, de la 28 noiembrie 1918, care a condus la 
înfăptuirea, la 1 Decembrie 1918, a Marii Uniri și realizarea României 
Mari”, a transmis directorul Bibliotecii Bucovinei „I. G. Sbiera”, dr. 
Gabriel Cărăbuș. 

rador.ro 
25.11.22 
ziarelive.ro 
24.11.22 

- 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 
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- 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”. 
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