
Revista presei – VINERI, 03 MARTIE 2023 – Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

 

Autor Titlul articolului Publicația Secțiunea/ 
Pagina 

Sinteza articolului 

- Studentă a USV, 
câștigătoare a 
concursului 
organizat de Agenția 
Universitară a 
Fraconfoniei și RFI 

newsbucovina.ro 
03.03.23 

- Biroul pentru Europa Centrală și Orientală al Agenției Universitare a 
Francofoniei a comunicat rezultatele concursului pe care l-a organizat în 
colaborare cu Radio France International. 
Astfel, una dintre cele două câștigătoare este Axenia Dociu, studentă în 
anul al III-lea la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării din cadrul 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 
Ca urmare a selectării sale, Axenia va avea șansa de a face un stagiu 
profesional de traduceri din franceză în română, timp de patru luni. 
Pe lângă suma de bani pe care o va primi lunar, studenta universității 
sucevene va beneficia de sfaturile competente ale unor experți din 
domeniul presei și din domeniul traducerii specializate, iar experiența ei 
formatoare va avea consecințe reflectate în foaia matricolă. 
Este a doua oară când bursa oferită de AUF în parteneriat cu RFI ajunge 
la Suceava. 
Obținerea acestui premiu a fost o bucurie nu numai pentru Axenia Dociu, 
înscrisă la programul de studii Limba și literatura română – Limba și 
literatura franceză, ci și pentru profesorii ei, încântați când calitatea 
muncii studenților lor e recunoscută și recompensată la nivel 
internațional. 
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Oana Nuțu Meditații gratuite la 
Anatomie pentru 
viitorii studenți ai 
Facultății de 
Medicină și Științe 
Biologice Suceava 

obiectivdesuceava.ro 
02.03.23 

- Facultatea de Medicină și Științe Biologice din cadrul Universității 
„Ștefan cel Mare” din Suceava și Asociația Studenților Mediciniști și 
Biologi au decis să vină în întâmpinarea tinerilor care doresc să se 
pregătească pentru concursul de admitere 2023, organizat de USV. 
Astfel, cadrele didactice care predau disciplina Anatomie vor organiza 
sesiuni gratuite de meditații, menite să ofere o pregătire adecvată celor 
care intenționează să devină studenți la specializările din oferta 
educațională a facultății. 
„Sesiunile de pregătire, susținute de conf. univ. dr. Alexandru Nemțoi și 
șef de lucrări dr. Andrei Cucu, se vor desfășura online, în perioada 8 
martie – 21 iunie, în fiecare zi de marți și de miercuri, începând cu ora 
18:00. Cei interesați sunt invitați să se înscrie în formularul disponibil la 
următoarea legătură: https://forms.gle/JWUPpVnf9K9e1Pwz8. Pentru 
mai multe informații legate de aceste sesiuni de pregătire, ne puteți 
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contacta la adresa de e-mail fmsb.meditatii.anatomie@usv.ro”, au 
transmis reprezentanții facultății sucevene. 
Facultatea de Medicină și Științe Biologice Suceava a scos la concursul de 
admitere de anul trecut 348 de locuri, dintre care 298 la programele de 
licență și 50 la programul de masterat Nutriție și recuperare medicală. 
Au fost alocate câte 60 de locuri la specializările Asistență medicală 
generală și Nutriție și dietetică, câte 50 la Biologie și Biochimie, 48 la 
specializarea Tehnică dentară și 30 la Balneofiziokinetoterapie și 
recuperare. La fiecare specializare, aproape jumătate din numărul total 
de locuri au fost bugetate. 
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- Conferință în 
domeniul 
neuroesteticii, la 
USV 

stirisuceava.net 
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- Laboratorul de Neuroestetică al Universității „Ștefan cel Mare” din 
Suceava, în colaborare cu Universitatea Norvegiană de Știință și 
Tehnologie (NTNU) și Universitatea din Bergen, a organizat, în perioada 
22-26 februarie, prima conferință internațională din România în 
domeniul neuroesteticii, cu titlul „Universality of Aesthetic Experience in 
Individual Contexts” (Universalitatea experienței estetice în contexte 
culturale specifice).  
În cadrul conferinței au fost prezentate rezultatele obținute in cadrul 
proiectului Poetica, RO-NO-2019-0091, ctr. 18-2020, finanțat prin 
Mecanismul Financiar Norvegian 2014 -2021 – Norway Grants. 
Obiectivul conferinței, așa cum o exprimă și titlul, a fost acela de a 
prezenta experiențe, percepții estetice diverse în contexte culturale 
specifice, în cadrul unor secțiuni cu teme precum Artă, Știință și 
Inginerie, Neuroștiință, Practici Creative și Tehnologie, Neuroestetică în 
Iran, Neuroestetica și Sportul, Estetica în Spațiul Creativ, Psihologia și 
Actoria, Estetica și Filozofia. Steagurile arborate pe perioada desfășurării 
conferinței au fost cele ale României, Norvegiei, Austriei, Germaniei, 
Angliei, Senegalului, Italiei, Moldovei și Iranului, demonstrând încă o 
dată complexitatea contextului cultural creat de tema conferinței.  
La conferință au participat studenți și profesori de la diferite discipline: 
bioinginerie, inginerie aplicată, medicină, fizică, cinematografie, 
filosofie, arte vizuale, educație fizică și sport, litere și științele 
comunicării, precum și profesioniști din domenii ca medicină, 
cinematografie, poezie, artă. Toate persoanele participante au fost 
interesate de această explorare multidimensională a experienței estetice 
cu scopul de a obține noi perspective asupra temelor studiate .  
Evenimentul s-a desfășurat pe o perioada de 4 zile și a cuprins două mari 
secțiuni: cea a prezentărilor științifice și cea a prezenturilor artistice și 
din domeniul științelor umaniste, acoperind, astfel, un spectru 
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interdisciplinar larg. Programul conferinței se află la adresa Conference 
February 2023 - NeuroAesthetics Lab (usv.ro). Prezentările în plen vor fi 
încărcate pe pagina proiectului PoeticA.  
Mai multe detalii despre conferință pot fi găsite pe pagina evenimentului: 
https://neuroaestheticslab.usv.ro/2022/09/16/conference-february-
2023/. 

- Joi, lansare de carte 
la USV: 
„Arhimandritul 
Cleopa Ilie, 
predicator și 
învățător al 
Evangheliei” 
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- Joi, 9 martie a.c., de la ora 15:30, în sala Auditorium „Joseph Schmidt”, 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava are onoarea de a vă invita la 
lansarea cărții Arhimandritul Cleopa Ilie, predicator și învățător al 
Evangheliei, scrisă de Arhimandritul Grichentie Gheorghe NATU. 
Arhimandritul Cleopa Ilie, predicator și învățător al Evangheliei este teza 
de doctorat a Arhimandritului Grichentie Gheorghe NATU, susținută în 
anul 2015, în urma absolvirii studiilor doctorale din cadrul Facultății de 
Teologie a Universității Aristotel din Tesalonic, secția Teologie. Lucrarea 
de față readuce în atenția cititorului evenimente, fapte și detalii din viața 
părintelui Ilie Cleopa și așază pe foaie, cu mare har și măiestrie, predici 
ale părintelui, fiecare dintre ele conturând portretul unui om dedicat 
celor sfinte și al unui sfânt dedicat celor pământești. În Precuvântarea la 
volum, prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu precizează: „Cartea de-acum 
conține și 30 de predici ale părintelui Ilie Cleopa, care demonstrează din 
plin nu doar enciclopedismul lui pe teme teologice, ci viețuirea profundă 
în interiorul marilor cărți”. 
Grichentie Gheorghe NATU, născut în 1960, și-a conturat întreaga 
existență ca slujitor al Domnului și s-a dedicat, în totalitate, teologiei. 
Mare parte din studii le a urmat în Grecia, la Mitropolia Kisamului și 
Selimului, din Creta (1995-1996), Facultatea de Filozofie a Universității 
din Atena (1997-1998), iar din 1998 a devenit student în cadrul Facultății 
de Teologie a Universității Aristotel din Tesalonic, secția Teologie, 
reușind să obțină, în perioada studiilor, o bursă specială din partea 
Ministerului de Externe al Greciei.  
În anul 2009, Grichentie Gheorghe NATU a fost hirotesit arhimandrit, 
an în care a devenit  duhovnic spiritual și cadru didactic, în cadrul 
Seminarului Teologic Liceal Mitropolit Dosoftei Suceava, unde predă 
limba greacă, omiletica și catihetica. 
Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Pimen, a primit, în 2019, 
ascultarea de  exarh al mănăstirilor și schiturilor din Arhiepiscopia 
Sucevei și Rădăuților. 
Evenimentul de joi de la USV va fi moderat de către Arhidiacon lector 
univ. dr. Vasile DEMCIUC, consilier Eparhial al Arhiepiscopiei Sucevei 
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și Rădăuților, precum și cadru didactic la USV, la Facultatea de Istorie și 
Geografie, iar despre carte vor vorbi, pe lângă prof. univ. dr. Mircea A. 
Diaconu, Arhimandrit Arsenie Popa, stareț al Mănăstirii „Sihăstria” 
Neamț, și Arhimandrit Ștefan Gușă, stareț al Mănăstirii de la Vadu 
Negrilesei. 

- În 2022, 
universitatea 
suceveană a 
organizat nu mai 
puțin de 5 olimpiade 
naționale. Anul 
acesta va organiza 
alte 3-4 olimpiade 
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- Aproximativ 100 de absolvenți ai unor licee de prestigiu din Suceava, 
precum <Ștefan cel Mare>, <Petru Rareș> și <Mihai Eminescu>, 
optează anual pentru Universitatea <Ștefan cel Mare>. Afirmația a fost 
făcută de prorectorul Mihai Dimian într-o emisiune la Radio Top. El a 
menționat că în ultimii 15 ani, la USV au ajuns numeroși absolvenți din 
județ cu diplome la olimpiade și cu media 10 la Bacalaureat. Profesorul 
Dimian a declarat: „Sînt absolvenți de liceu din Suceava care pleacă în 
străinătate, o minoritate alege să meargă către alte universități și o 
minoritate alege să vină la USV. Sîntem o universitate în transformare. 
Noi organizăm tot felul de activități, inclusiv olimpiade școlare naționale. 
Sîntem universitatea care a organizat anul trecut cinci olimpiade 
naționale. Anul acesta ne pregătim să organizăm cel puțin trei-patru 
olimpiade. Nu vezi asta în multe alte universități. Noi, din start, începem 
cu Inspectoratul Școlar, și-atunci oamenii văd”. Prorectorul universității 
sucevene a adăugat: „Eu nu vreau să conving omul să vină la mine prin 
vorbe, ci vreau să vină să vadă la fața locului. Discutăm acolo, răspund la 
întrebări. Important este ca tinerii să aleagă în cunoștință de cauză, să 
înțeleagă care sînt avantajele și dezavantajele”. 

- Prorectorul USV, 
Mihai Dimian: Doi 
ani la rînd, Suceava 
a primit titlul de cel 
mai în dezvoltare 
oraș în IT din tot 
estul României, 
după Iași 
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- Universitatea <Ștefan cel Mare> din Suceava ajută la atragerea de 
investitori pentru dezvoltarea comunității. Într-o emisiune la Radio Top, 
prorectorul Mihai Dimian a declarat că prin intermediul USV, în ultimii 
ani, la Suceava au venit aproximativ zece firme din domeniul IT, care au 
înființat 50 pînă la 250 de locuri de muncă fiecare. El a subliniat: „Prin 
parteneriatele pe care le-am avut, investitorii au văzut ce facem aici sau 
ne-au văzut absolvenții și au venit. Ne-am ocupat de noii investitori, 
inclusiv cînd s-a pus problema închirierii de spații. Doi ani la rînd, 
Suceava a primit titlul de cel mai în dezvoltare oraș în IT din tot estul 
României, după Iași. Titlul a fost acordat orașului, însă a fost dat USV. 
Una este să spui că s-a format o colaborare care prezintă atuurile unui 
oraș și alta e să spui că universitatea s-a dus și a făcut ceva”. De asemenea, 
profesorul Dimian a mai spus că există o colaborare între Universitate, 
Primăria Suceava și Consiliul Județean, dar este nevoie și de sprijinul 
Guvernului și a menționat: „Guvernul ar trebui să aibă această 
preocupare de asigurare de oportunități, pe lîngă infrastructură. Nu sînt 
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autostrăzi, însă avem o autostradă virtuală care este foarte bună. Hai să 
atragem investitori în acest domeniu pînă dezvoltăm autostrăzile pentru 
alte tipuri de industrii”. 

 


