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TRADIȚIE ȘI PERFORMANȚĂ 

 

Continuând vechile tradiţii ale învăţământului din 

Bucovina, Universitatea „Ştefan cel Mare” 

aniversează anul acesta 50 de ani de existenţă în 

spaţiul academic românesc. O jumătate de secol de 

performanţe şi încercări, de spirit critic şi iniţiativă, 

de devotament faţă de valorile care instituie 

demnitatea umană. Universitatea este, în fond, nu 

doar martorul istoriei şi nu doar o ilustrare a 

consecinţelor ei. Universitatea face istorie. 

După 1873 Europa era zguduită de prima criză 

economică semnificativă în acea epocă. În pofida problemelor financiare dificile prin 

care imperiul trecea, un parlament predominant liberal și împăratul decid că una din 

soluțiile pentru ieșire din criză o reprezintă investiția în educație. La doi ani de la 

declanșarea crizei economice, prin decrete imperiale, iau ființă Universitatea din 

Cernăuți, Institutele de Chimie din Graz și respectiv Viena. Astăzi, cu toţii ştim că 

spaţiul de manifestare intelectuală oferit de universitatea cernăuţeană a fost unul dintre 

locurile din care înaintași ai noștri şi-au promovat cu succes idealurile, acțiunile de 

emancipare și afirmare a valorilor.   

După Pactul Ribbentrop – Molotov din 23 august 1939, după razboiul ce i-a urmat, cei 

din sudul Bucovinei au simțit lipsa valorilor, a ideilor și a dezbaterilor pe care o 

instituție universitară le poate genera. La Câmpulung Moldovenesc, între 1948 și 1953, 

a funcționat Institutul de Silvicultură, care cuprindea la debut facultățile de Sivicultură, 

Exploatarea pădurilor și respectiv Industrializarea lemnului. Acolo au fost studenți 

Prof. univ. dr. Ion MILESCU și Șeful de lucrări Francisc GRUDNICZKI. Demn de 

menţionat este faptul că, după 1990, profesorul Ion MILESCU devine unul dintre 

fondatorii Facultăţii de Silvicultură de la universitatea suceveană! După aproape un 

sfert de secol, în 1963, în partea de sud a Bucovinei, au reapărut primele semne de 

activitate universitară. Prin decizia Guvernului României se înfiinţa, la Suceava, un 

institut pedagogic de 3 ani. Chiar dacă istoria noastră instituţională începe acum 50 de 

ani, credem că spiritul academic al USV are în ADN-ul său elemente importante din 

spiritul celui care a făcut posibilă, acum mai bine de un secol, educaţia universitară în 

această parte de lume. Viaţa noastră academică la Suceava a avut, de la început, 

profesori formaţi în acest spirit: Ion NIMIȚAN, Ion SBIERA și Alexandru OBADĂ, 
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profesori formați la Universitatea din 

Cernăuți, fără de care legătura cu 

spiritul academic bucovinean din 1875 

nu ar fi fost posibilă. 

Din anul 1977 am obținut statutul de 

Institut de Învățământ Superior. Ca o 

consecinţă a acestui fapt,  durata studi-

ilor în învățământul umanist a crescut la 

4 ani şi în domeniul ingineriei a apărut 

prima specializare cu durata studiilor de 

5 ani. Un moment dificil traversat de 

învăţământul superior sucevean avea să înceapă odată cu declanșarea crizei sistemului 

socialist, în anii ’80. În 1984, s-a pierdut statutul de institut de învățământ superior, 

școala de la Suceava, asemenea celor din Sibiu și Pitești, devenind Institut de 

Subingineri, noi - cei de la Suceava - fiind subordonați Institutului Politehnic din Iași. 

Efectul acestei schimbări de statut a însemnat apariţia de noi specializări în inginerie şi 

intrarea în lichidare a învățământului umanist. 

La 7 martie 1990, prin hotărâre de guvern, școala noastră obține statutul de 

universitate, statut de care se bucură şi astăzi, fiind una dintre primele instituţii 

academice din România care a primit, încă din anul 2008, cel mai bun calificativ pe 

care ARACIS îl poate acorda unei universităţi din România: grad de încredere 

ridicat.   

În jumătate de secol de existenţă USV a adus beneficii reale comunităţii căreia îi 

aparţine, a contribuit decisiv la formarea unei elite intelectuale moderne, a asigurat un 

climat de exigență şi de valoare. Absolvenții noștri sunt dovada unui învățământ  care 

s-a angajat în realizarea unei lumi mai bune.  

 

Fără USV, lumea de-aici ar arăta, cu siguranță, altfel. 

Mulțumim tuturor celor din trecut și de astăzi!                                        

Viață lungă Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava! 

VIVAT, CRESCAT, FLOREAT!
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Lansare de carte – 

Monografia USV 

 

În data de 9 octombrie 2013, 

în cadrul manifestărilor 

prilejuite de aniversarea a 50 

de ani de la înființarea insti-

tuției de învățământ superior 

de la Suceava, a avut loc și un 

moment dedicat lansării mo-

nografiei intitulate Univer-

sitatea Ștefan cel Mare din 

Suceava, 50 de ani (1963-

2013). 

Sub coordonarea domnului 

prof. univ. dr. Ștefan Purici, 

acest volum a reunit eforturile 

și dăruirea unui colectiv de 

autori, cadre didactice ale 

Facultății de Istorie și 

Geografie din cadrul USV, 

fiecare dintre aceștia 

participând cu profesionalism 

la realizarea unui anumit 

capitol din monografia 

menționată.  

În Aula din Corpul E, în 

prezența unui public numeros, 

alcătuit din profesori, stu-

denți, invitați și reprezentanți 

ai presei, colectivul editorial a 

prezentat succint contribuția 

la apariția acestei monografii 

aniversare publicate recent la 

Editura Universității din 

Suceava. Astfel, au luat 

cuvântul prof.univ.dr. Ștefan 

Purici, prof.univ.dr. Mihai 

Iacobescu, precum și o parte 

dintre cei care au semnat 

textele propriu-zise publicate 

în volum: Radu Florian Bruja 

(capitolul USV-scurt istoric), 

Violeta Anca Epure (capi-

tolele Evoluția programelor 

de studii și Doctor Honoris 

Causa), Vlad Gafița (capi-

tolul Evoluția bazei materiale 

și a patrimonului USV), Sorin 

Ignătescu (Capitolul A fi stu-

dent la USV) și Harieta 

Mareci Sabol (capitolul Ideea 

care contează).  

Având o structură coerentă și 

bine închegată din punct de 

vedere informațional și vizu-

al, cu imagini inedite din arhi-

va USV sau cu fotografii 

semnate de Doru Halip și 

Silviu Monor, volumul se 

încheie cu o serie de Gânduri 

la aniversare transmise de 

diferite personalități ale vieții 

academice sucevene și nu 

numai, cadre didactice actuale 

sau pensionate, colaboratori 

în domeniul administrativ, 

precum și de alți membri din 

domeniul universitar româ-

nesc și internațional. Printre 

aceștia, trebuie să îi mențio-

năm pe prof. univ. dr. Stepan 

Melnychuk, Rectorul Univer-

sității „Yurii Fedkovici” din 

Cernăuți, Ucraina, prof. univ.

dr. Jean-Luc Penot de la 

Universitatea Versailles Saint 

Quentin din Franța, Marius 

Petraru, Associate professor 

PhD la California State 

University of Sacramento, 

Oleg Brekhov de la Moscow 

Aviation Institute, prof. univ. 

dr. Costică Brânduș, prof. 

univ. dr. Sanda-Maria 

Ardeleanu, conf. univ. dr. 

Mihai Lazăr, prefectul 

județului Suceava Florin 

Sinescu ș.a.  Apariția acestei 

monografii la ceas aniversar 

este salutată și de conducerea 

universității sucevene în 

prefața semnată de domnul 

prof. univ. dr. ing. Valentin 

Popa, care își exprimă, cu 

acest prilej, întreaga 

certitudine că „viitorul va 

edifica pentru universitatea 

noastră condiții și oportunități 

minunate”. 

Evenimente  

7 octombrie 2013 
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Cenaclu de muzică și poezie 

„La Suceava în 

universitate” 

 

Auditorium-ul „Joseph 

Schmidt” a fost din nou gazdă 

foștilor și actualilor studenți, 

colegi, prieteni și invitați ai 

USV.  

S-au reunit să încânte 

comunitatea USV și să reme-

moreze clipe frumoase împre-

ună, în cadrul Cenaclului de 

muzică și poezie, actori și 

cantautori - Ştefan Mano-

lache, Silvia Timofti, Cornel 

Angelescu, Mihaela Tcaciuc, 

Andrei Cicioc, Mihai Boicu.  

 

Galeria rectorilor USV 

Corpul A al USV găzduieşte, 

„Galeria rectorilor suceveni”, 

şapte lucrări ce-i înfăţişează 

pe cei care au stat la cârma 

instituţiei, lucrări ce poartă 

semnătura artistului Radu 

Bercea, pictor român, 

caricaturist, desenator.  

În acești 50 de ani, USV i-a 

avut la conducere pe 

Constantin Ciopraga (1963-

1966), Constantin Cordu-

neanu (1966-1968), Alexan-

dru Vasilescu (1968-1970), 

Vasile G. Ionescu (1970-

1981), Ion Bojoi (1981-

1984), Emanuel N. Diaco-

nescu (1984-2004), Adrian 

Graur (2004-2012). 

 

Inaugurare Book Café 

Proiectul Book Café se 

adresează în special studen-

ților, dar și sucevenilor 

dornici să se întâlnească   

într-un cadru plăcut pentru a 

citi și socializa, pentru a se 

informa cu privire la ultimele 

apariții editoriale, precum și 

pentru a organiza diverse 

evenimente 

culturale. 

Book Café 

este 

amplasată în 

grădina 

englezească a 

Corpului D 

din campusul 

universitar. 

Proiectul USV Book Café 

este dezvoltat în colaborare 

cu Alexandria Librării și are 

în vedere îmbunătățirea vieții 

studențești în campusul uni-

versității și facilitarea lecturii, 

spațiul fiind dotat și cu o 

bibliotecă de unde studenții 

pot împrumuta cărți pentru 

perioada petrecută în cafenea.   

 

 

 

 

7 Octombrie 2013 

 

7 Octombrie 2013 

 

7 Octombrie 2013 
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Doctor Honoris Causa 

Prof. univ. dr. Ioan Ianoş  

 

Consiliul Facultăţii de Istorie 

şi Geografie a avizat 

favorabil, în 20 iunie 2013, 

propunerea Departamentului 

de Geografie din USV de a 

acorda domnului profesor 

univ. dr. Ioan Ianoş titlul 

onorific de Doctor Honoris 

Causa al Universităţii „Ştefan 

cel Mare” din Suceava, pentru 

contribuțiile aduse la dez-

voltarea învățământului supe-

rior și a cercetării științifice 

din domeniul geografiei uma-

ne și a dezvoltării regionale, 

precum și pentru sprijinul 

constant acordat în dez-

voltarea școlii geografice din 

Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava. 

Personalitate  marcantă a geo-

grafiei româneşti contempo-

rane, prof. univ. dr. Ioan 

Ianoş de la Universitatea din 

Bucureşti este un remarcabil 

om de ştiinţă, un deschizător 

de drumuri şi formator de 

caractere. Prof. univ. dr. Ioan 

Ianoş îşi desfăşoară cu succes 

activitatea în toate gradele 

învăţământului superior: li-

cenţă, masterat şi doctorat, 

fiind titularul cursurilor de 

Geografie urbană, Geografie 

culturală, Sisteme teritoriale, 

Continuităţi şi discontinuităţi 

în dinamica sistemelor de 

aşezări, Dinamica spaţiului 

urban, Geografie economică, 

Metropolizare şi policentrism. 

Prestigioasa activitate ştiinţi-

fică a profesorului Ioan Ianoş 

s-a concretizat şi prin cele 30 

de cărţi de specialitate, mono-

grafii, atlase şi hărţi publicate 

în edituri recunoscute, din 

care 3 în străinătate  (Germa-

nia şi Franţa). La acestea se 

adaugă 172 de articole şi 

capitole publicate în reviste, 

proceedings-uri sau lucrări de 

anvergură, din care 39 în 

străinătate. 

 

Doctor Honoris Causa 

Prof. univ. dr. Ioan 

TALPOŞ 

Având în vedere contribuţiile 

deosebite în domeniul eco-

nomiei şi pentru eforturile 

depuse în dezvoltarea învăţă-

mântului şi cercetării ştiinţi-

fice în calitate de preşedinte 

AFER (Asociaţia Facultăţilor 

de Economie din România) 

USV a acordat titlul de 

Doctor Honoris Causa 

domnului profesor universitar 

Ioan Talpoş, preşedinte al 

Senatului Universităţii de 

Vest din Timişoara, 

remarcabil dascăl şi reputat 

om de ştiinţă, deschizător de 

drumuri şi formator de 

discipoli, pentru merite 

deosebite şi pentru contri-

buţiile aduse la dezvoltarea 

învăţământului superior în 

domeniul economic precum şi 

pentru susţinerea cooperării 

academice dintre Univer-

sitatea de Vest, Timişoara şi 

Universitatea „Ştefan cel 

Mare” din Suceava. 

Intensa activitate de cercetare 

s-a concretizat în 112 studii şi 

articole ştiinţifice publicate în 

reviste naţionale şi 

internaţionale (numeroase 

articole fiind cotate ISI sau 

indexate în baze de date 

internaţionale de prestigiu), 

63 comunicări la conferinţe şi 

simpozioane internaţionale, 

dintre care 21 în străinătate 

(la Amiens, Atena, Belgrad, 

Kiev, Lisabona, Liubljana, 

Maribor, Milano, Miskolc, 

New Orleans, Paris, Rennes, 

Subotica, Shizuoka, Novi 

Sad, Roma, Praga, Split, La 

Valetta, Versailles, Zagreb) şi 

65 comunicări ştiinţifice la 

conferinţe naţionale. 

Activitatea profesorului Ioan 

Talpoş consfinţeşte triplul 

statut al acestuia, de profesor, 

cercetător, finanţist şi descrie 

o carieră admirabilă pusă în 

slujba ştiinţei şi a învăţă-

mântului academic din 

România.   

8 Octombrie 2013 

 

8 Octombrie 2013 
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Atelier de lucru  

 

Colectivul Facultății de 

Științe ale Educației a orga-

nizat o dezbatere referitoare 

la o problemă actuală și 

prioritară pentru sistemul de 

învățământ românesc: 

formarea inițială și continuă a 

cadrelor didactice. Am avut 

bucuria de a avea prezenți la 

această manifestare 

reprezentanți din cadrul 

Ministerului Educației Națio-

nale - doamna Iuliana Trașcă 

– consilier, Cabinet Secretar 

de Stat pentru Învățământ 

Preuniversitar și doamna 

Nicoleta Elena MIRCEA - 

Inspector superior în cadrul 

Direcției de Formare Conti-

nuă din cadrul aceluiași 

MEN. Prezenţi activi la 

această manifestare au fost 

prorectorii Universităţii „Şte-

fan cel Mare” din Suceava, 

decani de la facultățile care 

formează profesori și cadre 

didactice interesate de acest 

subiect. De asemenea în sală 

au fost prezenţi partenerii 

educaționali, cei care 

contribuie la integrarea 

absolvenților și formarea lor 

continuă – reprezentanții 

inspectoratelor școlare 

județene din județele 

Suceava, Botoșani și Neamț 

care au avut amabilitatea de a 

răspunde pozitiv acestei ini-

țiative. Cu promptitudine au 

răspuns și reprezentanții 

Caselor Corpurilor Didactice 

din Suceava și Botoșani care 

s-au implicat activ în 

dezbatere. Numeroase cadre 

didactice care asigură activi-

tatea de mentorat a Facultăţii 

de Ştiinţe ale Educaţiei, 

reprezentanţi ai CJRAE 

(Consiliului județean de 

Asistență Educațională) 

precum și ai altor organizații 

nonguvernamentale educa-

ţionale au fost prezenţi la 

manifestare.  Evenimentul a 

propus o prezentare actua-

lizată a problematicii formării 

continue a cadrelor didactice 

din perspectiva MEN, precum 

şi perspectivele actuale 

îmbrăţişate de către instituţiile 

judeţene şi USV. Mani-

festarea a arătat nevoia 

colaborării permanente între 

universităţi şi inspectoratele 

şcolare în sensul asigurării 

unei formări profesionale de 

calitate pentru cadrele 

didactice din regiunea 

Bucovinei. 

 

Diplomă de excelență  

În cadrul manifestărilor 
ocazionate de sărbătorirea a 
50 ani de la înființare, 
Universitatea Ștefan cel Mare 
din Suceava i-a decernat 
domnului conferențiar univ. 
dr. ing Niculai Șorea 
DIPLOMĂ DE EXCELEN-
ŢĂ, în cadrul unei ceremonii 
ce a avut loc în Amfiteatrul 
„Remus Răduleț”. În 
deschiderea evenimentului, 
Decanul Facultății de Ingi-
nerie Electrică și Știința 

Calculatoarelor (FIESC), 
prof. univ. dr. ing Ștefan - 
Gheorghe Pentiuc, a dat 
cuvântul prof. univ. dr. ing 
Adrian Graur, care a vorbit 
elogios despre școala 
românească de energetică și 
rolul jucat de sărbătorit în 
perioada edificării sistemului 
naţional de electricitate. A 
urmat o amplă prezentare a 
meritelor domnului confe-
rențiar univ. dr. ing Niculai 
Șorea, atât ca executant și 
conducător de șantiere ener-
getice, cât și ca membru 
marcant al corpului 
profesoral universitar, urmată 
de înmânarea efectivă a 
Diplomei de Excelenţă. 
Cu această ocazie a fost 
prezentată și antologia de 
versuri conținută în volumul 

Toamne, toamne, repre-
zentând o altă dimensiune a 
domnului Șorea, aceea de 
poet și memorialist buco-
vinean. În încheiere i s-a 
oferit cuvântul sărbătoritului, 
care a vorbit despre istoria, 
prezentul și viitorul energe-
ticii românești și despre 
importanța inginerilor în 
mersul societății spre progres.

8 Octombrie 2013 

 

8 Octombrie 2013 
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Teatrul Studentesc „Podul”  

 

Evenimentul teatral al acestei 

aniversări a fost prezența la 

Suceava a trupei Teatrului 

Studențesc „Podul”, din 

București, care a prezentat la 

USV piesa de teatru „Ștefan 

Vodă”, într-o variantă con-

centrată a trilogiei lui Barbu-

Ștefănescu Delavrancea.  

Piesa a fost realizată în vara 

anului 2013, actualii studenți 

actori ai Teatrului „Podul” 

lucrând împreună cu o echipă 

de vechi <podari> care au 

transmis la rândul lor 

învățăturile pe care le 

primiseră în timpul lucrului la 

același spectacol, în anii ‘70 

și ‘80, de la Cătălin Naum, 

regizorul care a condus, 

vreme de peste 45 ani, Teatrul 

Studențesc „Podul”.   

Student Party  

Manifestările de aniversare a 

USV au inclus și activități de 

petrecere a timpului liber 

pentru studenții USV, dar și 

pentru tinerii suceveni. 

Grădina Englezească din 

Campus  USV a fost locul de 

întâlnire al tinerilor iubitori 

de muzică. Aceștia s-au 

bucurat pe ritmurile generației 

lor - mixuri antrenante de 

dubstep, drum and bass, 

drumstep, electro, trap şi 

chiar progressive-house cu 

AYKAD, SHVR, DJ SAVI – 

tineri din Suceava și Târgu 

Mureș, care se implică în 

promovarea  Universității 

„Ștefan cel Mare”.  

 

Doctor Honoris Causa 

Alexandru Mironov 

 
Cu prilejul împlinirii a 50 de 
ani de învățământ superior la 
Suceava, profesorul Alexan-
dru Mironov a primit titlul de 
Doctor Honoris Causa al 
Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava pentru 
modul cum a ştiut să se 
implice în viaţa civică şi în 
societate, pentru meritele 
deosebite în domeniul publi-
cistic, pentru susținerea cerce-
tării românești prin opera sa 
enciclopedică de popularizare 
a științei și sprijinul dat 

tinerilor inventatori și 
cercetatori. 
La eveniment au participat 
peste 250 de studenți, profe-
sori, jurnaliști și oameni de 
știință. Ceremonia prilejuită 
de acordarea titlului de 
Doctor Honoris Causa a fost 
prezidată de prof. univ. dr. 
ing. Valentin Popa, rectorul 
USV, profesor univ. dr. ing. 
Adrian Graur, profesor 
emerit, rector al USV în 
perioada  2004-2012, profesor 
univ. dr. ing. Dorel Cerno-
mazu, cercetător în cadrul 
Facultății de Inginerie 
Electrică și Știința Calcu-

latoarelor, conferențiar univ. 
dr. Liviu Popescu, preșe-
dintele Senatului USV, prof. 
univ. dr. Ștefan - Gheorghe 
Pentiuc, decanul Facultății de 
Inginerie Electrică și Știința 
Calculatoarelor din USV, 
prof. univ. dr. Romeo 
Ionescu, decanul Facultății de 

8 Octombrie 2013 

 

8 Octombrie 2013 

 

9 Octombrie 2013 
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Inginerie Mecanică, Meca-
tronică și Management din 

USV și conf. univ. dr. Dan 
Milici, prodecan al Facultății 
de Inginerie Electrică și 
Știința Calculatoarelor. 
Rectorul USV a subliniat că 
Alexandru Mironov este o 
personalitate a lumii publi-
cistice naționale și inter-
naționale, realizator de emi-
siuni, scriitor și traducător, 
jurnalist de știință, cel mai 
vehement avocat al cuceririlor 
științifice și tehnice. 
Alexandru Mironov a avut 
posibilitatea să predea mate-
matica în Maroc, acolo unde 

împreună cu alte cadre didac-
tice din România a ajutat la 
consolidarea învățământului 
marocan prin implementarea 
de strategii didactice și reali-
zarea unor programe și 
manuale, unele utilizate și 
acum în Maroc. 
Invitat să ia cuvântul, 

Alexandru Mironov a ținut o 

prelegere despre învățământ 

și știință în secolul 21, 

rememorând momente cheie 

din existența sa.  

 

Doctor Honoris Causa  

Prof. univ. dr.  

Ion AGRIGOROAIEI  

 

Pentru contribuţii deosebite 

aduse la dezvoltarea istorio-

grafiei româneşti, sporirea 

prestigiului şcolii istorice 

sucevene şi promovarea 

cooperării academice dintre 

Universitatea „Alexandru 

Ioan Cuza” din Iaşi şi 

Universitatea „Ştefan cel 

Mare” din Suceava,   Senatul 

USV a acordat titlul de 

Doctor Honoris Causa al 

Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava 

profesorului și istoricului Ion 

AGRIGOROAIE. 

Cercetător pasionat, Ion 

AGRIGOROAIE, a realizat 

ca autor, coordonator şi 

coautor peste 30 de volume şi 

peste 250 de studii şi articole 

în revistele de specialitate din 

ţară şi străinătate, contribuind 

substanţial la cunoaşterea 

unor capitole importante din 

istoria contemporană a 

României în general şi din 

epoca interbelică, din evoluţia 

României întregite în special. 

Dintr-un total de peste 300 de 

lucrări – volume, cursuri 

universitare, ediţii îngrijite, 

studii, articole, recenzii etc. – 

publicate până astăzi, peste 

100 de lucrări sunt elaborate 

şi publicate după 1989, între 

care peste 10 volume de 

autor. 

Cariera didactică l-a impus şi 

remarcat drept un profesor 

pasionat, cu mult har didactic 

şi interes, perseverenţă şi 

devotament, contribuind la 

formarea şi modelarea a zeci 

de generaţii de studenţi, la 

realizarea profesională a 

numeroşi masteranzi şi 

doctoranzi, în România şi în 

Republica Moldova, unde a 

predat în ultimele decenii, 

simultan cu obligaţiile 

didactice de la universitatea 

ieşeană. A îndrumat şi format, 

până la această dată, 45 de 

doctori în istorie, din care 26 

şi-au publicat tezele de 

doctorat în edituri centrale, 

bucurându-se de aprecierea şi 

preţuirea specialiştilor. 

Pentru contribuţia sa pe 

tărâmul activităţii didactice şi 

stiinţifice la formarea tinerei 

generaţii de slujitori ai şcolii, 

pentru cercetarea şi elucidarea 

unor aspecte semnificative ale 

istoriei românilor a fost 

distins cu Premiul  „Nicolae 

Bălcescu” al Academiei 

Române, în anul 1975, pentru 

strădaniile aduse la realizarea 

lucrării de sinteză Iaşii anilor 

1600-1918. De asemenea, a 

primit titlul de Profesor 

emerit al Universităţii 

„Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 

în anul 2007, şi Ordinul 

„Gloria Muncii”, conferit de 

Preşedintele Republicii Mol-

dova, în anul 2010. 
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Conferinţă internațională    

Continuând tradiția mani-

festărilor științifice dedicate 

tematicii Discurs critic și 

variație lingvistică, , în cadrul 

Jubileului USV s-a desfășurat 

conferința internaţională Noi 

direcții în cercetarea textelor 

și discursurilor. Analize și 

interpretări, Ediția a III-a, 

organizată în cadrul Școlii 

doctorale socio - umane, 

domeniul Filologie.  

Conferința s-a adresat 

prioritar doctoranzilor, cei 35 

de doctoranzi din USV şi din 

alte centre universitare (Iaşi, 

Cluj, Bucureşti), înscrişi în 

program, fiind invitați să 

supună dezbaterii rezultatele 

obţinute în cercetarea proprie, 

prin reunirea şi confruntarea 

opiniilor generate de diverse 

şcoli lingvistice şi literare 

(analiza discursului, lingvis-

tică, istoria limbii, stilistică, 

teorie şi critică literară, 

metode de interpretare, 

traductologie etc.). 

Temele conferinţei s-au  

încadrat într-una dintre cele 

trei secţiuni: noi evaluări ale 

textului literar, analize 

discursive şi textuale, 

abordări interdisciplinare ale 

discursurilor. În cadrul 

manifestării, au susținut 

conferințe profesor univ. dr. 

Alexandru Gafton, de la 

Universitatea „Alexandru 

Ioan Cuza” Iași, profesor 

univ. dr. Luminița Cărăușu, 

Universitatea „Alexandru 

Ioan Cuza” Iași, și profesor 

univ. dr. Enrique J. Nogueras 

Valdivieso.

BNR – Zilele Porţilor 

Deschise pentru Studenţii 

Economişti  

 

Banca Națională a României 

în parteneriat cu Universitatea 

„Ştefan cel Mare” din 

Suceava, a organizat o nouă 

etapă a proiectului „BNR – 

Zilele Porţilor Deschise 

pentru Studenţii Economişti”. 

Activităţile din cadrul 

proiectului s-au desfăşurat la 

sediul Agenţiei BNR Suceava 

şi al Universităţii „Ştefan cel 

Mare”. Miercuri, 9 octombrie, 

studenţii de la USV au 

participat, la sediul Agenţiei 

BNR Suceava, la seminarii 

interactive susţinute de lectori 

din banca centrală pe teme ca: 

istoria şi funcţiile BNR, 

obiective şi activităţi, ele-

mentele de statistică și 

comunicare, noua arhitectură 

de stabilitate financiară 

europeană etc. Joi, 10 

octombrie, începând cu ora 

10:30, Aula Corp E din 

Universitatea „Ştefan cel 

Mare” a găzduit conferinţa cu 

tema „Construcţia Europeană. 

Dimensiunea financiar-

bancară”, susţinută de domnul 

Bogdan Olteanu, vice-

guvernator BNR. 

„BNR – zilele porţilor 

deschise pentru studenţii 

economişti” este un proiect 

adresat studenţilor şi 

cursanţilor şcolilor doctorale 

având ca obiectiv general 

îmbunătăţirea nivelului de 

cunoaştere şi înţelegere, în 

mediul universitar, a 

activităţii băncii centrale, a 

rolului, funcţiilor şi impli-

caţiilor deciziilor acesteia în 

economia românească. De la 

4 universităţi partenere şi 120 

de participanți în anul 2009  

s-a ajuns, în cadrul acestui 

proiect, la un parteneriat cu 

22  de universităţi şi peste 

1100 de studenţi, masteranzi 

şi doctoranzi care au bene-

ficiat de prezentările lectorilor 

BNR şi s-au implicat activ în 

seminarii interactive în cadrul 

activităţilor proiectului. 

Atelier interactiv  

Facultatea de Ştiinţe ale 

Educaţiei din USV a 

organizat două evenimente 

care îmbină teoria şi practica 

didacticii universitare. Am 

fost onoraţi de prezenţa 

profesorului univ. dr. Adrian 

Opre, cu o vastă expertiză în 

problematica propusă, cadru 

didactic al Universităţii 

„Babeș-Bolyai” din Cluj-

Napoca, care a susţinut prele-

gerea cu titlul „Globalizarea: 

impact asupra calităţii ofertei 

universitare”, oferindu-ne un 

cadru de reflecţie asupra unei 

problematici de interes pentru 

toţi cei care dezvoltă o carieră 

în spaţiul universitar. 

Prelegerea a fost urmată de 

workshop-ul „Teorii perso-

nale despre predare: exemple 

şi aplicaţii”  susţinut de către 

dr. Dana Opre, lector asociat 

al universităţii clujene. 
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Atelierul interactiv a fost un 

foarte bun prilej de a re-gândi 

şi de a (re)construi sensuri ale 

procesului didactic desfăşurat 

în universitate. Manifestarea a 

implicat participanţii la a 

dezvolta reflecţii pe tema 

propriilor strategii de predare-

învăţare, precum şi la a 

identifica modalităţi de 

optimizare a propriilor 

abordări didactice. 

Competiții sportive  
 
Fotbal. Turneul de fotbal 
organizat cu ocazia „Zilelor 
Universităţii” a adus în 
competiţie un număr de 10 
echipe (aproximativ 120 de 
studenţi USV) de la 
Facultatea de Educaţie Fizică 
şi Sport, Facultatea de 
Inginerie Electrică şi Ştiinţa 
Calculatoarelor, Facultatea de 
Silvicultură, Facultatea de 
Inginerie Mecanică, Meca-
tronică şi Management şi de 
la Facultatea de Istorie şi 
Geografie. Competiţia a fost 
câştigată de echipa anului III 
de la Facultatea de Educaţie 
Fizică şi Sport.   
 
Streetball. Competitia de 
streetball organizată cu ocazia 
manifestărilor USV 50 a avut 
35 participanți și aproximativ 
150 spectatori. Streetball-ul 
este un sport modern, varianta 
„de stradă” a baschetului. 
Regulile sunt la fel ca cele ale 
baschetului, însă nu sunt 
neapărat obligatorii. Cei care 
joacă decid înainte de 
începerea jocului regulile și 
miza. Mișcările din streetball 
sunt cunoscute ca „freestyle”. 
 
Crosul USV. Startul a fost 
dat de către domnul lector 
univ. drd. Sorin RAŢĂ de la 
FEFS din faţa stadionului 
Areni.  
Competiţia a cuprins un 
număr de 78 de studenţi de la 
diferite facultăţi. Traseul 
impus participanților, USV – 
strada Alexandru cel Bun – 
strada Mitropoliei – Bule-

vardul „Ștefan cel Mare” – 
USV, a fost asigurat de către 
Poliţia Municipiului Suceava. 
Câştigătorii crosului au fost 
studenții: Mirşidan Dan, 
Mălina Răzvan,   Ivorciuc 
Ancuţa, Onofrei Alina şi Tipu 
Gabriela.  
 
Concurs de înot. În cadrul 
Complexului de Nataţie şi 
Kinetoterapie s-au desfăşurat 
două competiţii de înot: prima 
competiţie a început la ora 
11,00 şi a fost dedicată 
studenţilor USV.  
S-au înscris 52 de studenţi la 
două probe de înot (25 m 
liber şi 25 m spate). Meda-
liaţii acestei competiţii sunt: 
Sevciuc Georgiana loc I, 
Apostol Ruxandra loc II, 
Trofin Maria loc III la proba 
25 m liber F, Oniseminiuc 
Vlad loc I, Flocea Alexandru 
loc II, Popovici Adrian loc III 
la proba 25 m liber M, iar la 
proba 25 m spate M s-au 
evidenţiat următorii studenţi: 
Popovici Adrian loc I, Fluture 
Cristian loc II, Lucaci Cezar 
loc III. A doua competiţie de 
înot s-a desfăşurat între orele 
16.00-20.00 şi a fost dedicată 
elevilor din Suceava. 
S-au înscris 45 de înotători la 
cele patru probe de concurs 
(50 m liber, 50 m spate, 50 m 
bras, 50 m fluture). 
S-au evidenţiat următorii 
sportivi: Fotciuc Teodor, 
Ciubotariu Vlad, Mateiciuc 
Denisa, Smocot Cristiana, 
Aaniţei Cosmina, Găitan 
Andreea, Lucan Daria, 
Maruneac Adrian şi Stratu Alexandru. (Antrenor: Lector 

univ. dr. Elena Raţă). 
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Lansări de carte  
 
În organizarea Decanatului 
Facultății de Litere și Științe 
ale Comunicării (FLSC), sala 
„Dimitrie Leonida” din corpul 
D al USV a găzduit un 
eveniment dedicat lansării a 
șase cărți recent ieșite de sub 
tipar. Purtând titlul de 
„Magiștri și discipoli”, 
manifestarea a reunit un 
public iubitor de carte, cadre 
didactice de la FLSC, stu-
denți, masteranzi, precum și 
doctoranzi. Titlurile în jurul 
cărora s-a construit eveni-
mentul sunt: Pour une lecture 
critique des traductions. 
Réflexions et pratiques, 
editura L’Harmattan și Lire et 
traduire la littérature de 
jeunesse. Des contes de 
Perrault aux textes ludiques 
contemporains, editura Peter 
Lang, Bruxelles, autor prof. 
univ. dr. Albumița-Muguraș 

Constantinescu, La 
rhétorique du discours 
racinien, autor lector univ. dr. 
Nicoleta-Loredana Moroșan, 
Normele Imaginarului 
lingvistic în presa literară, 
autor lector univ. dr. Ioana-
Crina Coroi, Mediating and 
Capitalizing on Cultural 
Competence: The Contem-
porary British Novel, autor 
lector univ. dr. Onoriu 
Colăcel (cele trei titluri fiind 
publicate la editura Casa 
Cărții de Știință din Cluj-
Napoca), precum și Privind 
înapoi, cititorul. Ipostaze ale 
lectorului în proza româ-
nească, editura Cartea 
Românească, autor dr. Ioan 
Fărmuș. Fiecare titlu 
menționat a fost prezentat de 
un specialist filolog din sfera 
lingvisticii, literaturii și 
traductologiei, fiind descrise 
cu profesionalism atât 
structura, cât și conținutul 

noilor apariții editoriale, toți 
cei prezenți împărtășind 
bucuria unor lecturi critice 
care să ofere cititorilor o 
perspectivă competentă și 
minuțioasă asupra temelor 
vizate de autori. Astfel, 
dinamica momentelor, susți-
nută de prof. univ. dr. Mircea 
A. Diaconu,  conf.  univ. dr. 
Luminița-Elena Turcu, conf. 
univ. dr. Simona-Aida 
Manolache, conf. univ. dr. 
Evelina Graur, conf. univ. dr. 
Cornelia Macsiniuc și lector 
univ. dr. Raluca-Nicoleta 
Balațchi, a constituit un bun 
prilej de a valorifica cu 
succes, în spațiul academic 
sucevean, atât rezultatele din 
activitatea de cercetare a 
autorilor, cât și interesul 
acestora pentru teme de mare 
actualitate pentru filologia 
românească. 

Il y a de la joie … 
 
Corul Animosi al Colegiului 
Naţional „Nicu Gane” din 
Fălticeni, dirijat de domnul 
profesor Dan Sinăuceanu, a 
devenit de-a lungul anilor un 
prieten constant al Univer-
sităţii „Ştefan cel Mare” din 
Suceava. Sub îndrumarea 
dirijorului său şi a doamnei 
profesoare Liliana Rădulescu, 
acest cor a participat la mai 
multe ediţii ale concursului 
«Fancy fiesta à la française» 
organizat la USV, câştigând 
întotdeauna nu numai premiul 
întâi, ci şi admiraţia specta-

torilor de toate vârstele. A 
fost, așadar, o consecinţă 
firească invitaţia care i-a fost 
adresată de a susţine un 
spectacol în Auditorium-ul 
„Joseph Schmidt”, în 
octombrie 2013, cu ocazia 
jubileului USV. Talentaţii 
elevi ai Colegiului Naţional 
„Nicu Gane” şi-au încântat şi 
cu această ocazie spectatorii. 
Acompaniaţi la pian de 
domnul profesor Dan 
Sinăuceanu, au cântat mai 
bine de o oră, trecând cu 
uşurinţă de la o limbă la alta, 
impresionând atât prin cali-
tăţile vocale, cât şi prin 

prezenţa scenică. Entuziasmul 
lor, prospeţimea şi origi-
nalitatea interpretării, bucuria 
de a fi împreună, au trans-
format ziua tuturor celor 
prezenţi într-o happy day.
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Educația … altfel?!  

 

Cu prilejul manifestărilor 

jubiliare USV50, Facultatea 

de Silvicultură a organizat, o 

întâlnire cu studenții în Aula 

corpului E. Manifestarea s-a 

dorit informală și a dorit să 

prezinte o nouă paradigmă 

educațională, titlul întâlnirii 

fiind sugestiv ales – Educația 

… altfel?!.   

Decanul Facultății de Silvi-

cultură, domnul conf. univ. 

dr. ing. Sergiu Horodnic, a 

supus atenției o prezentare a 

renumitului specialist în edu-

cație, Sir Kenneth Robinson, 

ce susține crearea unui sistem 

educațional care să alimen-

teze și să promoveze creati-

vitatea și gândirea divergentă, 

în condițiile în care majo-

ritatea sistemelor actuale sunt 

preocupate mai degrabă de 

standardizarea și unifor-

mizarea celor educați. În 

urma vizionării materialelor 

video, au urmat discuții 

libere, într-o atmosferă dega-

jată, pe marginea acestei teme 

interesante, fiind implicați 

atât studenții cât și cadrele 

didactice prezente. 

Participanții și-au exprimat 

dorința de a mai participa la 

astfel de întâlniri, care să 

încerce să găsească soluții 

originale de a mai scoate din 

tipare actul educațional. 

Festival studențesc USV50  
 
Formațiile de dans ale 
studenților ucraineni din 
cadrul Institutului de Comerţ 
și Economie din Cernăuţi, ai 
Universității Bucovineană de 
Medicină și „Yurii 

Fedkovici”, alături de 
studenții din Arcanul USV și 

Ansamblul de gimnastică și 
dans al USV, coordonat de 
asist. univ. dr. Oana PAȚA, 
au evoluat pe scena 
Auditorium-ului „Joseph 
Schmidt” în cadrul festi-
valului studențesc USV50.  

 
  
Concert aniversar  
 
Suita de evenimente orga-
nizate de USV pentru a marca 
aniversarea celor 50 de  ani 
de existență a USV au culmi-
nat cu un concert de an-
vergură susţinut de trupele 
Cuibul, Odyssey şi Zdob şi 
Zdub. „Anul trecut, dădeam 
startul anului universitar tot 
cu un concert asemănător. 
Vrem să vă arătăm că la USV 
studenţii nu au condiţii doar 
să înveţe, ci şi să se distreze”, 
a declarant în deschiderea 
evenimentului Rectorul USV, 
profesor univ. dr. ing. Valen-
tin Popa. Moderatorii 
evenimentului au fost 
studenţii Iulia Sîrghi şi 

Alexandru Stan, redactori la 
Radio USV. Responsabil de 
desfăşurarea întregului eveni-
ment, profesor univ. dr. ing. 
Mihai Dimian, prorector, a 
lansat tuturor celor prezenţi 
invitaţia de a participa şi la 
următoarele manifestări orga-
nizate în cinstea USV:  
„Sperăm să fim aici încă 
multă vreme şi sperăm să 
avem parte de susţinerea 
voastră permanent. Vă rog să 
ne fiţi alături pentru a 
demonstra că această univer-
sitate este pe un drum 
european, iar a cest drum este 
fără întoarcere”, a transmis 
prorectorul Mihai Dimian.  
Mixul de artişti ales de 
organizatori a mulţumit pe 
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fiecare dintre sucevenii care 
au ales să-şi petreacă seara de 
miercuri în campusul insti-

tuţiei, polul distracţiei 
mutându-se pentru mai bine 
de trei ore în parcarea din faţa 
corpului A. S-a cântat doar 
live, iar publicul a arbitrat 
pozitiv performanţa tuturor 
artiştilor care au urcat pe 
scenă.   
Parcarea din faţa corpului A 
al USV a fost neîncăpătoare 
înainte de urcarea pe scenă a 
formaţiei Zdob şi Zdub iar 
combinaţia de hardcore, 
folclor moldovenesc şi 
românesc i-a cucerit  pe 
tinerii din public şi pe cei ce 
au trecut demult de anii 
studenţiei, deopotrivă. 

 Evenimentul s-a încheiat cu 
un spectaculos foc de artificii.  

 
Doctor Honoris Causa  
 
Prof. univ. dr.    
FRANCISCO GONZÁLEZ 
RODEIRO   
Rector al Universității din 
Granada, Spania 
 
 
Domnul profesor universitar 
doctor Francisco González 
Lodeiro este din anul 2008 
Rectorul Universității din 
Granada, una dintre cele mai 
prestigioase universități din 
Spania, cotată între primele 
10 la nivel european și aflată 
între primele 500 de univer-
sități din lume, conform Top 
Shanghai. 
Personalitate marcantă a me-
diului academic hispanic și 
european, redutabil cercetător 
al Științelor Pământului, 
Rector al uneia dintre cele 
mai vechi și cele mai prețuite 
universități spaniole, și care 
este un  iubitor al culturii 
române, profesorul universitar 
doctor Francisco González 

Lodeiro a fost distins cu titlul 
de Doctor Honoris Causa al 
Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava pentru 

contribuțiile aduse la 
dezvoltarea învățământului 
universitar european, a 
cercetării științifice din 
domeniul Geologiei, pentru 
susținerea culturii române în 
mediul academic din Gra-
nada, Spania, precum și a 
legăturilor didactice și 
științifice cu România. 
Publicațiile domnului prof. 
univ. dr. Francisco González 
Lodeiro evidențiază o 

constantă și pasionată 
participare la activitatea 
științifică din Spania, Europa 
și Hispanoamerica. Dintre 

cele 30 de volume și 
monografii spaniole 
colective. A publicat 
capitole în 6 volume 
internaționale și în 33 din 
Spania. Are 73 de 
articole în reviste 
internationale și alte 49 
de articole în reviste 
naționale. A participat la 
110 congrese inter-
naționale și la 18 
congrese naționale. A 
tradus și a publicat în 

1984  volumul coordonat de 
G. Boillot, Geología de los 
márgenes continentales 
(Geologia marginilor conti-
nentale). A fost profesor 
invitat la universitățile 
Rennes, Cargese, Paris VI din 
Franța, unde a ținut cursuri de 
Geochimie, Fizica interio-
rului Terrei, Geologie Struc-
turală, Cercetări submarine. 
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Educație pentru mediu 
 
Cu scopul de a atrage, într-un 
context formal, specialiști în 
problematica educației referi-
toare la mediu, pentru a oferi 
atât o perspectivă globală 
asupra tematicii, cât și modele 
de bune practice și soluții la 
problemele ridicate, Facul-
tatea de Științe ale Educației 
(FSE) a organizat o 
manifestare științifică dedi-
cată educației ecologice, 
manifestare care a reunit 
studenți ai Universității 
„Ștefan cel Mare” din 
Suceava și cadre didactice din 
învățământul universitar și 
preuniversitar. 
Educaţia cu privire la mediu 
reprezintă una dintre cele 7 
noi educații, alături de  
educaţia pentru pace, educaţia 
pentru participare şi 
democraţie, educaţia pentru 

schimbare şi dezvoltare, 
educaţia economică şi casnică 
modernă, educaţia nutri-
ţională și educaţia pentru 
timpul liber și, totodată, un 
subiect foarte dezbătut la 
multe dintre activitățile 
didactice.  
Organizatorii au vizat obți-
nerea unei mai bune 
conștientizări a necesității de 
a acorda o atenție sporită 
problemelor legate de mediu, 
precum și căutarea de soluții 
educative pentru a sensibiliza 
elevii, părinții și  publicul larg 
pentru a avea o atitudine 
ecologică, de a proteja mediul 
și de a realiza activități care 
să contribuie la salvarea 
faunei si vegetației). 
În cadrul conferinței, au 
susținut prelegeri interesante 
o serie de cadre didactice din 
universitatea suceveană: prof. 
univ. dr. Sorin Tudor Maxim 

- Dileme morale ale 
administrării și raționalizării 
relațiilor dintre om și natură: 
pentru o educație ecologică;  
conf. univ. dr. ing.  Sergiu 
Horodnic - Educație eco-
logică vs. ecologism; lector  
univ. dr. Monica Turturean și 
lector univ. dr. Simona Buta - 
Curriculum european pentru 
un training metodologic în 
domeniul educației ecologice 
retrospective; conf. univ. dr. 
Ioan Gontariu - Plantele 
modificate genetic, risc între 
sănătate și progresul socie-
tății; conf. univ. dr. Daniela 
Jeder - Alfabetizarea eco (-
logica) și învățarea trans-
formativă; lector univ. dr. 
Cătălina Pînzariu - 
Degradarea mediului - varie-
tate tematica a ciberculturii și 
lector univ. dr. Ioan Stan - 
Înainte de a fi prea târziu. 

  
Doctor Honoris Causa  

Prof. univ. dr. Gheorghe 

CÂMPEANU 

 

Acordarea titlului de Doctor 

Honoris Causa al Univer-

sității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava domnului prof. univ. 

dr. Gheorghe Câmpeanu a 

avut în vedere contribuţiile 

ştiinţifice şi profesionale de 

excepţie din domeniul bio-

tehnologiilor, înaltul prestigiu 

profesional, precum şi rela-

ţiile speciale ale Domniei 

Sale cu USV. De-a lungul a 

50 de ani de activitate, profe-

sorul Gheorghe Câmpeanu a 

publicat 24 de cărţi în edituri 

recunoscute în domeniul chi-

miei, biochimiei şi bioteh-

nologiilor. Rezultatele cerce-

tărilor întreprinse de prof. dr. 

Gheorghe Câmpeanu au fost 

prezentate în cadrul a 104 

conferinţe naţionale şi inter-

naţionale, au fost publicate în 

peste 288 de lucrări ştiinţifice 

şi au făcut obiectul a 6 breve-

te de invenţie. Prof. univ. dr. 

Gheorghe Câmpeanu a fost 

ales membru al Secţiei de 

Ştiinţe Chimice din cadrul 

Academiei Oamenilor de 

Ştiinţă din România, membru 

al Societăţii Române de Bio-

chimie şi Biologie Mole-

culară, membru al American 

Association for the Advance-

ment of Science, membru al 

European Society for New 

Methods in Agricultural Re-

search (ESNA), membru al 

Society of Environmental 

Toxicology and Chemistry 

(SETAC), membru al New 

York Academy of Science, 

membru al American 

Chemical Society, membru al 

Societăţii Române de Chimie, 

membru în colectivele de 

redacţie ale unor reviste na-

ţionale: Lucrări Ştiinţifice 

USAMV Bucureşti, Rou-

manian Biotechnological 

Letters, Progrese în 

Biotehnologie, expert eva-

luator pentru programe de 

cercetare naţionale - BIRD, 

CNCSIS, CNFIS, MEN, 

EUROSTAT.  
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Dublă lansare de carte 

istorică  

În contextul manifestărilor 

prilejuite de jubileul de 50 de 

ani de la întemeierea 

învăţământului universitar 

sucevean, joi, 10 octombrie, a 

avut loc o dublă lansare de 

carte: „Crezul istoriei, In 

Honorem prof. univ. dr. 

Mihai Iacobescu”, apărută 

anul acesta la Editura ieşeană 

„Junimea”, prezentată de 

prof. univ. dr. Ştefan Purici şi 

de prof. univ. dr. Dumitru 

Vitcu şi de aceeaşi casă 

editorială amintită, lucrarea 

profesorului Mihai Iacobescu, 

„30 de zile în «Siberia»”, 

„Căutând Arhivele Buco-

vinei”, lucrare prezentată de 

conf. univ. dr. Mihai Lazăr. 

Moderatorul evenimentului, 

lector univ. dr. Vasile 

Demciuc, l-a numit pe 

profesorul Mihai Iacobescu 

„ctitor al Almei Mater 

Sucevensis”, „slujitor al lui 

Clio”, cel „care a slujit cu 

trup şi suflet şi fără tihnă 

istoria”. „Domnul profesor 

Mihai Iacobescu este un spirit 

critic, un om pe care l-am 

cunoscut cu câteva decenii în 

urmă, un istoric care s-a 

aplecat cu deosebită 

seriozitate asupra docu-

mentelor, mărturii pe care le-a 

adunat şi interpretat prin 

prisma obiectivă a istoriei. El 

s-a impus datorită compe-

tenţei sale, a fost şi este un 

mare om şi pentru că m-a 

îndrumat şi mi-a oferit sfaturi 

îi sunt profund recunoscător. 

Toată cariera domniei sale e 

legată de existenţa institutului 

şi apoi a universităţii. Domnu 

profesor este unul din stâlpii 

acestei instituţii, care a 

contribuit decisiv la 

renaşterea institutului după 

1990. Acest volum este prea 

mic faţă de meritele pe care le 

are Mihai Iacobescu”, a spus 

prof. univ. dr. Ștefan Purici. 

„Mihai Iacobescu este unul 

dintre cei care au slujit istoria 

Bucovinei, a avut şi are o 

nostalgie pentru ce a fost şi 

este Cernăuţi, este cel care a 

ostenit pentru aceste valori”, a 

spus Vasile Demciuc, expli-

când astfel sensul imaginii de 

pe prima copertă a cărţii care 

înfățișează documentul de 

atestare a oraşului Cernăuţi. 

În opinia lui Vasile Demciuc, 

„Crezul istoriei” este „cartea 

unei naţiuni”, iar în realizarea 

ei „pe principiul că această 

carte trebuia să pornească de 

la adevăr, Mihai Iacobescu a 

căutat să aducă adevărul 

despre istoria atât de 

frământată a Ţării de Sus, mai 

ales a Bucovinei”. 

 

Teatru studențesc 

Trupa de teatru studențesc 

„FABULINUS” al Univer-

sității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava a prezentat 

spectacolul „Țara Orbilor”, o 

adaptare a piesei de teatru 

„Țara lui Gufi” a celebrului 

dramaturg Matei Vișniec. 

„Țara Orbilor” este o comedie 

spumoasă, cu muzică și 

dansuri, un eseu despre cine 

suntem noi, românii mile-

niului 3.  

Piesa de teatru este o 

metaforă a unui colț de rai în 

care oamenii privesc - dar nu 

văd, ascultă - dar nu aud, 

pipăie - dar nu simt! „Țara 

Orbilor” e țara în care regele 

Gufi a hotărât că „ochii sunt 

pentru lacrimi, nu pentru 

văzut”. Regia, scenografia, 

coloana sonoră: Ion 

SAPDARU. Distribuţia: 

Adrian Crăciunescul, Andreea 

Siran, Alexandru Stan, Ştefan 

Manolache, Tania Dombrov, 

Anna Moldovan, Maria Şutu, 

Alexandru Pahomi, 

 Alexandru Huţanu, Iuliana 

Girigan, Mihai Cerneanu, 

Flavius Derscariu. Coregrafia: 

Lavinia Pătraşcu.   
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Colocviu internațional  

Cu prilejul evenimentelor 

destinate aniversării a 50 de 

ani de învățământ superior 

sucevean, Departamentul de 

Specialitate cu Profil Psiho-

pedagogic din cadrul Facul-

tății de Științe ale Educației a 

organizat colocviul interna-

țional Parteneriat academic 

pentru o educație de calitate. 

Manifestarea științifică a vizat 

stimularea cooperării mem-

brilor comunităților acade-

mice din România și Ucraina, 

venind în întâmpinarea 

direcțiilor de dezvoltare 

strategică a politicilor  educa-

ționale europene. La eveni-

ment au participat cadre 

didactice și studenți din 

Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava și Univer-

sitatea „Yurii Fedkovici” din 

Cernăuți, Ucraina.  

Membrii comunității acade-

mice s-au bucurat de prezența 

la manifestarea științifică a 

doamnei Eleonora Moldovan, 

Consul General al României 

la Cernăuți.  Dezbaterile au 

propus modalităţi concrete de 

dezvoltare a unui program de 

cooperare între departa-

mentele de ştiinţe ale educa-

ţiei dintre cele două instituţii, 

bucurându-se de sprijinul 

Consulatului României la 

Cernăuţi.

Ședință festivă USV50 

 

70 de rectori, miniştri, 

parlamentari şi oficialităţi de 

la Bucureşti, demnitari locali 

şi invitaţi de peste hotare au 

participat la şedinţa festivă 

dedicată sărbătoririi a 50 de 

ani de învăţământ universitar 

la Suceava. 

Printre invitaţii de seamă ai 

ședinței festive USV au fost 

prezenţi ministrul Educaţiei 

Naţionale, Remus Pricopie, şi 

ministrul delegat pentru învă-

ţământ superior, Mihnea 

Costoiu, alături de preşe-

dintele Agenţiei Române de 

Asigurare a Calităţii în 

Învăţământul Superior 

(ARACIS), Ioan Curtu, şi 

preşedintele Curţii Constitu-

ţionale a României, Augustin 

Zegrean. 

Au mai fost invitaţi să ia 

cuvântul: viceguvernatorul 

BNR, Bogdan Olteanu, 

preşedintele Consiliului Jude-

ţean Suceava, Cătălin-Ioan 

Nechifor, preşedintele 

Consiliului Naţional al 

Rectorilor (CNR), Sorin 

Mihai Cîmpeanu, preşedintele 

Alma Mater, Anton Hadăr, 

rectorul Universităţii din 

Granada, Francisco Gonzales 

Lodeiro, rectorul Universităţii 

„Yuriy Fedkovych” Cernăuţi, 

Ucraina, Stepan Melnychuk, 

rectorul Universităţii de Stat 

„Alecu Russo” Bălţi, 

Gheorghe Popa, fostul rector 

al Institutului de Învăţământ 

Superior Suceava, Constantin 

Corduneanu ş.a. 

Prezent la şedinţa festivă 

prilejuită de jubileul de 50 de 

ani de învăţământ superior la 

USV, Remus Pricopie a 

subliniat că în acestă regiune 

prima universitate modernă 

românească a fost înfiinţată la 

Cernăuţi. „Acest spaţiu a fost 

cel care a definit nu doar 

forma de învăţământ superior 

premodernă, dar şi forma de 

învăţământ modernă insti-
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tuţionalizată, universitatea. 

Eu aş îndrăzni să spun că, 

dacă scotocim pe la rădăcinile 

acestei instituţii, de fapt, 

astăzi marcăm 50 de ani de la 

o anumită formă de 

instituţionalizare a învăţă-

mântului superior în acest 

spaţiu”, a spus Pricopie. El a 

ţinut să sublinieze, de 

asemenea, importanţa învăţă-

mântului pedagogic care, prin 

institutele create, a repre-

zentat ultima fază a reformei 

Spiru Haret. „Vine Spiru 

Haret şi preia România de la 

un nivel foarte jos de 

alfabetizare, aproximativ de 

15%, şi o duce prin reformele 

sale mai sus, dar, de fapt, 

România a fost alfabetizată cu 

institutele pedagogice create 

în anii '60 peste tot în ţară, iar 

Suceava a avut o contribuţie 

esenţială în formarea profe-

sorilor mei'”, a spus Pricopie, 

exprimându-şi regretul că, în 

prezent, nu mai există astfel 

de instituţii de formare 

profesională. „Poate că ar 

trebui să ne uităm în istorie şi 

să ne raportăm la exemplele 

bune şi să ne uităm în viitor 

plecând de la modelele care 

au funcţionat'”, a mai spus 

Pricopie. 

 Ministrul Educaţiei a 

subliniat importanţa unei 

instituţii academice în 

perspectiva dezvoltării regio-

nale şi a colaborărilor educa-

ţionale şi culturale trans-

frontaliere. „Universitatea din 

Suceava a ştiut să folosească 

acest context regional interna-

ţional”, a precizat ministrul 

Educaţiei. 

La ceas aniversar, Rectorul 

Universităţii „Ştefan cel 

Mare” din Suceava, prof. 

univ. dr. ing. Valentin Popa a 

oferit medalii de aur invi-

taţilor, în semn de mulţumire 

pentru sprijinul acordat de-a 

lungul anilor instituţiei de 

învăţământ din Suceava. 

În cadrul şedinţei festive au 

fost acordate medalii de aur 

secretarului de stat din 

Ministerul Educaţiei Naţio-

nale, Gigel Paraschiv, prof. 

univ. dr. ing. Adrian Graur, 

Rector USV în perioada 

2004-2012, domnului Con-

stantin Corduneanu, savant de 

renume mondial, rector al 

Institutului de Invăţământ 

Superior Suceava în perioada 

1966-1968 şi prof. univ. al 

Universităţii din Texas, 

prefectului judeţului Suceava, 

Florin Sinescu şi Arhie-

piscopului Sucevei şi Rădă-

uţilor, Înalt Prea Sfinţitul 

Pimen.

Concert de flaut 

 

Tânăra flautistă Dinuța 

Costache, suceveancă la 

origine, a revenit în orașul 

natal, de la Viena, pentru a 

concerta pe scena 

Universității „Ștefan cel 

Mare” Suceava, cu prilejul 

împlinirii a 50 de ani de 

învățământ superior în 

municipiul reședință de județ. 

„Am venit special de la 

Viena, la invitația rectorului 

USV pentru a susține un 

minirecital alături de talentata 

pianistă Ala Bivol din 

Chișinău, cunoscută pentru 

prestațiile sale de pe marile 

scene ale lumii”, a declarat 

Dinuța Costache. Spectacolul 

a inclus variațiuni din Opera 

Carmen și o sonată 

contemporană modernă de 

Paul Hindemith. Dinuța 

Costache a devenit cunoscută 

pe plan local grație 

distincțiilor obținute de-a 

lungul timpului, după 

participarea la concursuri 

naționale și internaționale de 

renume, în care a interpretat 

la flaut. De asemenea, în 

2011, la vârsta de 16 ani,  

tânăra a câștigat mult râvnitul 

trofeu Lira de Aur, după ce a 

participat la concursul 

internațional cu același nume. 

În prezent este studentă în 

anul I la Universitatea de Arte 

și Muzică din Viena 

(Universitat fur Musik und 

Darstellende Kunst Wien), 

acolo unde studiază în 

continuare flautul, sub 

îndrumarea celor mai buni 

profesori din lume. 

 

Consiliul Naţional al 

Rectorilor 

 

Cele două şedinţe plenare 

organizate în cadrul Consi-

liului Naţional al Rectorilor 

au inclus dezbateri privind 

noua metodologie de ierar-

hizare şi clasificare a univer-

sităţilor, modul de finanţare a 

universităţilor, legea educaţiei 

naţionale, dar şi metoda de 

acreditare şi autorizare 
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provizorie a programelor 

de studii, considerată, în 

prezent, învechită şi 

depăşită. 

Discuțiile s-au axat pe 

modul în care se 

realizează practica stu-

denţilor, vorbitorii subli-

niind că ar fi necesare 

intervale mai mari de 

timp, de 2-3 luni, pentru 

desfăşurarea stagiilor de 

practică, dar şi problema 

burselor studenţilor pe 

durata efectuării practicii 

pentru că, începând din acest 

an, dacă perioada practicii e 

diferită de durata semestrului, 

studenţii nu primesc bursă. 

Deopotrivă, la Consiliul 

Naţional al Rectorilor s-a 

discutat şi problema studen-

ţilor aflaţi în ultimul an de 

facultate, pentru care ar trebui 

ca ultimul semestru să fie 

destinat practicii şi întocmirii 

proiectului de licenţă şi să nu 

se mai facă ore. 

 

Concert Bogdan Ota 

 

Pianistul şi compozitorul 

Bogdan Ota, alături de 

orchestra Nordic Sonata, a 

susținut un concert pe scena 

Auditorium-ului „Joseph 

Schmidt” al USV în cadrul 

manifestărilor dedicate ani-

versării USV50.  

Bogdan Ota, pianistul din 

Botoşani care a cucerit 

Norvegia cu muzica sa, 

finalist al concursului 

„Norvegienii au talent” a 

cântat pentru prima dată pe 

scena USV în luna octombrie 

2011, cu prilejul deschiderii 

noului an universitar, iar 

câteva luni mai târziu a 

compus imnul USV.  

 

Conferința de presă a 

ministrului Educației 

Naționale la USV   

 

Ministrul delegat pentru 

Învăţământ Superior, Mihnea 

Costoiu, a declarat la USV că 

forţa unei unităţi de învă-

ţământ este dată de atitudine 

şi de capacitatea de a se 

exprima în anumite situaţii, 

apreciind decizia universităţii 

sucevene de a acţiona în 

instanţă ministerul când a fost 

„nedreptăţită” la clasificare, 

cu consecinţele financiare de 

rigoare. „Atitudinea se 

pedepseşte pentru unii, pentru 

alţii e recunoscută. (...) 

Înţeleg foarte bine ce 

înseamnă să suporţi ani de 

zile consecinţele unei atitu-

dini şi apreciez acest lucru. 

Cred că o universitate este 

universitate atunci când se 

exprimă. Este foarte impor-

tant pentru forţa unei şcoli, 

pentru că, dincolo de vremuri 

şi de miniştri, şcoala rămâne”, 

a spus Costoiu. Ministrul a 

subliniat că după 1990 în 

România foarte puţine 

domenii au avut o creştere 

constantă, învăţământul 

superior în general şi cel de la 

Suceava în special fiind unul 

dintre acestea. „Este meritul 

celor care au trecut pe aici şi 

vreau să le mulţumesc. O 

spun nu doar în calitate de 

ministru, ci şi de fost rector şi 

ştiu foarte bine ce înseamnă 

să construieşti în fiecare clipă, 

să te gândeşti în fiecare clipă 

la construcţia unei noi 

structuri, unei noi clădiri şi, 

mai ales, să poţi să gândeşti 

în viitor”, a spus Costoiu. El a 

remarcat, totodată, sprijinul 

constant de care se bucură 

USV din partea autorităţilor 

locale şi judeţene, dar şi al 

parlamentarilor din zonă. În 

acest context, Costoiu a 

anunţat că împreună cu 

ministrul Tineretului, Nicolae 

Bănicioiu, au decis să susţină 

înfiinţarea unei Case de 

Cultură a Studenţilor la 

Suceava.
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