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Oana Nuțu Program de licență 
Matematică – 
Informatică, la USV 

obiectivdesuceava.ro 
12.12.22 

- Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava anunță noutăți în oferta de 
programe de studiu, prin vocea prorectorului Mihai Dimian. În curând, 
va fi disponibil programul de licență Matematică – Informatică, care va 
forma profesori pentru învățământul preuniversitar din regiune, analiști 
de date, specialiști în inteligență artificială. 
„În această săptămână (săptămâna trecută, n.r.) a avut loc vizita comisiei 
ARACIS pentru evaluarea unui nou program de licență la Universitatea 
din Suceava: Matematică – Informatică, ce are ca scop formarea de 
profesori pentru învățământul preuniversitar din regiune, analiști de 
date, specialiști în inteligență artificială. Propunerea include un colectiv 
puternic cu profesori și cercetători din USV și din străinătate, iar vizita 
de evaluare s-a încheiat cu un raport foarte favorabil, ceea ce ne conferă 
încredere că analizele și voturile din Comisia de specialitate și Consiliul 
General vor fi, de asemenea, pozitive. Așadar, ne pregătim cu o nouă 
opțiune pentru admiterea la USV!”, a transmis prorectorul Dimian. 
Un studiu la nivel internațional, realizat de Asociația Internațională 
pentru Evaluarea Performanțelor în Educație care măsoară 
performanțele la matematică și științe, arată că în 10 ani o să ne 
confruntăm cu o criză de profesori calificați, mai ales în zona 
matematicii, unde sunt mai multe ore, dar și în zona științelor, unde 
peste jumătate dintre profesori au peste 50 de ani. Analiza făcută în 
cadrul TIMSS arată că un procent foarte mic dintre studenți au ca prima 
opțiune cariera didactică.  
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Premiul Opera 
Omnia al Asociației 
Române a 
Departamentelor 
Universitare 
Francophone, 
pentru prof. univ. 
dr. Elena Brândușa 
Steiciuc 

monitorulsv.ro 
11.12.2022 

- Prof. univ. dr. Elena Brândușa Steiciuc, de la Universitatea „Ștefan cel 
Mare” din Suceava, a fost recompensată cu cel mai important premiu, 
Opera Omnia, al Asociației Române a Departamentelor Universitare 
Francophone (ARDUF). Premiul i-a fost acordat în cadrul  Adunării 
generale a ARDUF, vineri, 9 decembrie a.c., ca recunoaștere a activității 
de peste trei decenii în mediul universitar francofon, național și 
internațional. 
Prof. Steiciuc și-a exprimat recunoștința „față de membrii juriului, colegii 
din Universitatea „Ștefan cel Mare”, colaboratorii internaționali”, cu care 
a dezvoltat „proiecte de cercetare și publicare în toți acești ani, am 
organizat congrese și colocvii”, precum și față de „figurile tutelare ale 



traiectoriei mele intelectuale”, unde „pe primul loc va fi întotdeauna Irina 
Mavrodin, marea eseistă, poetă, traducătoare, fosta mea conducătoare de 
doctorat de la Universitatea din București, dar și profesorii din liceu 
(exigenta Maria Lazăr ) și profesorii de la universitatea ieșeană, unde am 
predat, la rândul meu, în calitate de colaborator extern”. 
Prof. univ. Elena Brândușa Steiciuc a fost, din 2010 până în 2016, 
președinte al Asociației Departamentelor Universitare Francofone din 
România (ARDUF) și director al Revistei Române de Studii Francofone, 
precum și autor a numeroase cărți, majoritatea scrise în limba franceză.  

- „În 2022, la USV s-a 
dezvoltat 
infrastructura, am 
înregistrat o nouă 
creștere a numărului 
de studenți, la peste 
10.000, și am 
dezvoltat noi 
programe de studii” 

radiotop.ro 
11.12.22 

- Prorectorul Universității <Ștefan cel Mare> din Suceava, profesorul 
universitar doctor Mihai Dimian, susține că USV reușește să se dezvolte 
și în condiții de criză. El a declarat, la Radio Top: „Fie că a fost pandemie, 
fie că a fost criza refugiaților ucraineni, am reușit să creștem în mod 
constant. Sînt crize, le tratăm, iar într-o anormalitate poate reușim totuși 
să ne comportăm normal. Am putut susține refugiații la un nivel destul 
de ridicat, în condițiile în care nu am primit nici o rambursare din partea 
statului român. Am lucrat cu organizațiile neguvernamentale 
internaționale, cu fundații. Au fost acoperite zeci de mii de nopți de 
cazare și oferite 10.000 de mese”. Profesorul Dimian a mai spus: „În 
2022, la USV s-a dezvoltat infrastructura, am înregistrat o nouă creștere 
a numărului de studenți, la peste 10.000, și am dezvoltat noi programe 
de studii. Toate astea, pentru mine reprezintă o mulțumire și o bucurie. 
Apoi, am intrat pentru prima dată în topul Times Higher Education și am 
ieșit pe locul cinci între universitățile din România în topul QS World 
University Rankings. În urmă cu cîțiva ani nu ne imaginam această 
vizibilitate internațională”. 
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Prorectorul USV, 
prof.univ.dr. Mihai 
Dimian, i-a scris 
ambasadoarei 
Austriei că se oferă 
să găzduiască o 
familie de sirieni 
ajunsă în Austria 
prin România 

monitorulsv.ro 
11.12.22 

- Prorectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, prof. univ. dr. 
Mihai Dimian, a făcut publică scrisoarea pe care i-a trimis-o 
ambasadoarei Austriei în România, Adelheid Folie, în contextul 
respingerii intrării României în spațiul Schengen. Deși este un foarte bun 
cunoscător al uzanțelor diplomatice, profesorul universitar Mihai 
Dimian a evitat formula de adresare din spațiul european, „Excelența 
Voastră” („Excellency”), optând pentru mai puțin protocolara „Dear 
Honorable Ambassador”. În scrisoarea pe care a făcut-o publică și pe 
pagina sa de facebook, universitarul și-a exprimat malițios „îngrijorarea 
pentru criza refugiaţilor cu care se confruntă ţara parteneră” şi și-a oferit 
„minorul suport pentru a găzdui o familie siriană cu copii minori dintre 
cele despre care Cancelarul Austriei afirmă că are dovezi indubitabile că 
a ajuns pe teritoriul Austriei trecând prin România”. „Totodată atrag 
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11.12.22 atenţia că  securizarea frontierelor Uniunii Europene (chiar dacă nu  fac 
parte din aria Schengen) nu poate rămâne în singura reponsabilitate a 
ţărilor de frontieră, în special în astfel de perioade dificile cu război şi 
presiuni migratorii ridicate la graniţă. Putem face faţă acestor provocări 
dificile doar împreună, ca parteneri în Uniunea Europeană”, scrie prof. 
Dimian. 
De asemenea, acesta afirmă că indiferent de motivaţia deciziei Austriei, 
„modul de abordare a problemei din partea Guvernului Austriei a fost 
unul lipsit de respect pentru România, cu atât mai mult cu cât România 
este un partener economic important pentru Austria”. „Drept urmare, un 
răspuns civilizat din partea românilor prin limitarea interacţiunilor 
economice cu firmele cu capital majoritar austriac este justificat pentru 
a atrage atenţia guvernului austriac că decizii ce urmăresc câştiguri 
politice interne pot avea consecinţe economice importante. Pe de altă 
parte, avem şi o dovadă clară cu privire la calitatea slabă a politicii 
externe a României şi aceasta ar trebui să conducă la schimbări majore, 
în care profesionalismul personalului diplomatic să primeze numirilor 
politice sau de alcov.  Din punct de vedere intern, aş folosi această 
amânare a aderării României la spaţiul Schengen şi suportul existent din 
partea Parlamentului European şi a Comisiei Europene pentru a obţine 
fonduri europene destinate creşterii gradului de securizare a frontierelor 
ţării. Aflându-mă într-un judeţ de frontieră, mi-e greu să afirm că 
frontierele ţării noastre sunt securizate. Există în zonă, cel puţin, un trafic 
ilegal consistent de ţigări, în condiţiile în care miza este doar accesul la 
ţara noastră şi nu accesul la întreaga piaţă a Uniunii Europeană. 
Tehnologiile de monitorizare a frontierelor bazate preponderent pe 
investiţiile din perioada 2005 - 2010, prin contractul cu EADS sunt deja 
învechite. Este nevoie de un efort comun la nivelul UE pentru investiţii 
în tehnologii moderne de monitorizare a frontierelor UE şi de susţinere 
pentru suplimentarea personalului la poliţia de frontieră. Rămâne 
problema corupţiei de frontieră sau a tentaţiilor (ce vor deveni tot mai 
mari în momentul aderării României la Spaţiul Schengen) ce pot fi 
combătute prin implicarea unor echipe multi-naţionale la frontierele UE 
(în special din ţări care nu au frontieră UE) şi o activitate mai intensă a 
structurilor anti-corupţie”, a mai scris prof. univ. dr. Mihai Dimian. 
Reamintim că săptămâna trecută Austria a blocat decizia favorabilă în 
Consiliul JAI, de intrare a României în spațiul european de liberă 
circulație, în condițiile în care țara noastră îndeplinește condițiile tehnice 
pentru acceptare.  Motivul invocat de Austria a fost că aceasta ar fi 
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copleșită de imigranții care vin prin România, deși cifrele oficiale arată 
că ruta balcanică de migrație nu trece prin România.  

N.B. Două medalii de aur, 
una de argint și una 
de bronz, câștigate 
de reprezentanții 
USV 

crainou.ro 
09.12.22 

- Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava a participat, în perioada 1-3 
decembrie 2022, la International Invention & Design EXPO – KIDE 
2022, în Kaohsiung, Taiwan, eveniment organizat de asociaţia World 
Invention Intellectual Property Associations (WIIPA). 
WIIPA este o organizaţie mondială non-profit, fondată în anul 2010, de 
Hsieh Hsin-Ming, cu scopul de a promova invenţia, inovaţia şi drepturile 
de proprietate intelectuală şi de a facilita cooperarea între diferite 
asociaţii, inventatori şi universităţi din întreaga lume. 
La această ediţie, au fost înscrise peste 500 de invenţii, cu autori 
aparţinând unor institute de cercetare şi universităţi de renume din 
Croaţia, Taiwan, Polonia, România, Ucraina, Statele Unite ale Americii, 
Thailanda, Maroc etc. 
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava a participat cu patru 
invenţii: Termocuplă tip ambreiaj, Sistem de siguranţă termomecanic, 
Sistem de control al mişcării şi Dispozitiv de semnalizare a defectelor în 
reţelele electrice. Membrii juriului internaţional au premiat lucrările 
participante cu două medalii de aur, o medalie de argint şi o medalie de 
bronz. Premiile au fost oferite de Neven Markovic, preşedintele juriului 
internațional şi vicepreşedinte al WIIPA. 
Medalie de aur, „Dispozitiv de semnalizare a defectelor în reţelele 
electrice”, Ovidiu Magdin Ţanţa, Mihaela Pavăl, Laurenţiu-Dan Milici, 
Oana Vasilica Grosu, Eusebiu Toader, Pavel Atănăsoae, Valentin Popa; 
Medalie de aur, „Sistem de siguranţă termomecanic”, Niţan Ilie, Milici 
Laurenţiu-Dan, Poienar Mihaela, Pentiuc Gheorghe, Sabadaş Anna, 
Milici Mariana Rodica, Bobric Crenguţa-Elena, Irimia Daniela, Raţă 
Gabriela, Olariu Elena-Daniela; Medalie de argint, „Termocuplă tip 
ambreiaj”, Cernuşcă Dumitru, Milici Laurenţiu-Dan, Niţan Ilie, Poienar 
Mihaela, Paţa Sergiu, Cenuşă Mihai, Breabăn Bogdan, Popa Cezar-
Dumitru; Medalie de bronz, „Sistem de control al mişcării”, Toader 
Eusebiu, Milici Mariana Rodica, Pavăl Mihaela, Niţan Ilie, Bejenar 
Ciprian, Ungureanu Constantin, Lupu Elena Daniela. 
La această ediţie a KIDE, invenţia Sistem de siguranţă termomecanic a 
fost cea mai apreciată de juriul internaţional şi a primit premiul special 
„The top of safety device award”, înmânat de către preşedintele WIIPA, 
Manli Hsieh. 
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