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Casa de Cultură a 
Studenților 
 
În urma unor constante 
demersuri realizate de 
membrii comunităţii acade-
mice sucevene, cadre didac-
tice universitare şi studenţi, 
demersuri începute încă din 
anul 1990 și susținute de 
reprezentanții elitei politice și 
administrative locale, Guver-
nul României a adoptat 
hotărârea de a înființa Casa de 
Cultură a Studenților din 
municipiul Suceava, cu sediul 
în strada Universității, nr.13. 
Având ca obiect principal de 
activitate susținerea partici-
pării comunității academice la 
acțiunile de afirmare a culturii 
locale și naționale, precum și 
recunoașterea locului și 
contribuțiilor românității în 
cultura europeană și 
universală, Casa de Cultură a 
Studenților din municipiul 

Suceava va beneficia de 
finanţare din venituri proprii 
și subvenții acordate de la 
bugetul de stat, respectiv prin 
bugetul Ministerului Educa-
ţiei Naţionale. Atribuțiile 
principale, structura organi-
zatorică și activităţile speci-
fice Casei de Cultură a 
Studenților din municipiul 
Suceava vor fi cuprinse în 
Regulamentul de organizare 
şi funcţionare al acesteia, ce 
va fi aprobat prin ordin al 
ministrului Educației Națio-
nale. Înfiinţarea Casei de 
Cultură a Studenților din 
municipiul Suceava, aflată în 
subordinea Ministerului Edu-
cației Naționale și în coordo-
narea Universității ,,Ștefan 
cel Mare”, reprezintă un 
moment important pentru 
dezvoltarea structurilor insti-
tuţionale de acest gen la nivel 
naţional, întrucât este pentru 
prima dată când se pune în 

aplicare un nou model de 
funcţionare a unei Case de 
Cultură a Studenţilor, prin 
coordonarea acesteia de către 
o universitate.  Orientată către 
colaborări active cu instituţii 
similare de profil din ţară şi 
străinătate, cu alte organizații 
publice și nonguvernamentale 
preocupate de susținerea și 
promovarea spiritualității na-
ționale, Casa de Cultură a 
Studenților din Suceava va 
organiza activităţi culturale, 
științifice și de cercetare, 
manifestări sportive, turistice, 
educative, recreativ-distrac-
tive şi de agrement, urmărind 
să devină treptat o structură 
instituţională dinamică, cu 
impact real atât în rândul 
studenţilor USV, cât şi în 
întreaga comunitate univer-
sitară și preuniversitară, cu 
implicații pozitive pentru 
viaţa culturală şi socială a 
judeţului Suceava. 

Premii importante aduse la 
Suceava de studenţii 
Facultăţii de Litere şi 
Știinţe ale Comunicării 
 
Universitatea „Transilvania” 
din Braşov a găzduit în 
perioada 8-9 mai 2014 a XI-a 
ediţie a Colocviului Naţional 
Universitar de Literatura 
Română Contemporană. Cu o 
tradiţie de 10 ani, colocviul 
reuneşte an de an cele mai 
importante nume din litera-
tura şi critica literară, 
facilitând, prin formatul său 
unic, dialogul dintre studenţi, 
masteranzi, doctoranzi, cerce-
tători şi cadre didactice.  
În acest an, invitaţii speciali 
ai colocviului au fost istoricul 
literar şi teoreticianul Paul 

Cornea şi teoreticianul şi 
criticul literar Mircea Martin, 
două nume de referinţă în 
critica literară contemporană, 
autori ai unor lucrări 
fundamentale pentru specia-
liştii şi cercetătorii în 
domeniu. Cu o carieră vastă, 
de peste 40 de ani, cei doi 
surprind prin operele lor 
rezistenţa prin cultură din 
perioada comunistă şi tendin-
ţele de aliniere la valorile 
occidentale din perioada 
contemporană.  
Critici şi cercetători din 10 
universităţi româneşti, alături 
de studenţi şi masteranzi, au 
discutat despre noile direcţii 
în critica literară, dar şi 
despre statutul literaturii într-
o perioadă dominată de 

efectele culturii de masă. Au 
fost prezenţi la colocviu nume 
importante ale criticii literare 
contemporane, Andrei Terian, 
Alex Goldiş, Caius Dobrescu, 
Virgil Podoabă, Vasile 
Spiridon, Mircea A. Diaconu, 
George Neagoe, Christian 
Moraru etc., cercetători de 
renume internaţional preo-
cupaţi de statutul actual al 
disciplinei lor şi de recu-
noaşterea literaturii române în 
context internaţional. 
Secţiunea studenţilor, din 
prima zi a colocviului, a adus 
faţă în faţă, într-o competiţie 
naţională intensă, studenţi şi 
masteranzi din cele 10 
universităţi participante, 
evidenţiind în acest fel nivelul 
calitativ al învăţământului 
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universitar românesc. În 
această competiţie, de o înaltă 
ţinută academică, de la 
Universitatea „Ştefan cel 
Mare” din Suceava s-au 
remarcat lucrările elaborate 
de Andreea Şandru şi Ioana 
Buhnilă, coordonate de asist. 
univ. dr. Oana Strugaru. 
Lucrarea masterandei 
Andreea Şandru  (studentă în 
anul I la specializarea 
Literatura română în context 
european), axată pe opera lui 
Mircea Martin, a surprins 

modul în care, în perioada 
comunistă, intelectualul a 
putut supravieţui prin „forme 
de alianţă spirituală”. 
Obţinând premiul I, lucrarea a 
fost apreciată de Mircea 
Martin însuşi, pentru fineţea 
detaliului şi profunzimea 
analizei. Lucrarea Ioanei 
Buhnilă (studentă în anul al 
III-lea, specializarea (Limba 
și Literatura Română- Limba 
și Literatura Română 
Franceză), recompensată cu o 
menţiune, a avut în vedere 

opera lui Paul Cornea şi a 
analizat modificările statu-
tului de cititor în raport cu 
noile realităţi ale textului, 
transformat el însuşi într-un 
obiect dinamic.  
Astfel, studenţii Facultăţii de 
Litere şi Ştiinţe ale 
Comunicării din USV aduc la 
Suceava două premii 
importante de la cea mai 
prestigioasă competiţie naţio-
nală dedicată statutului actual 
al literaturii şi criticii literare. 

 

În cadrul unui ciclu de 
conferinţe în mediul 
academic, cu sprijinul 
Ambasadei Franţei în 
România, profesorul Alain 
VUILLEMIN de la Univer-
sitatea Paris-Est Créteil a 
susţinut prelegerea – Reflets 
de la guerre dans la prose de 
Roger Vercel. trois récits de 
guerre: Notre père Trajan 

1930, Capitaine Conan 1934 ; 
Lena 1936. 
Conferinţa, care se înscrie în 

seria de comemorări ale 
primului război mondial în 
Europa,  a fost urmată de 
discuţii privind relaţiile 
româno-franceze de-a lungul 
secolelor, francofonia şi 
francofilia din Balcani, 
identitatea autorilor români de 
expresie franceză. 
Coordonator proiect: Prof. 
univ. dr. Elena-Brândușa 
Steiciuc, Director C.S.U.D.  

CONSENSUS, Ediția a V-a 
 
În zilele de 9-10 mai 2014, în 
cadrul Facultăţii de Litere şi 
Ştiinţe ale Comunicării, a 
avut loc cea de-a cincea ediție 
a Simpozionului Național 
Studenţesc CONSENSUS 
(Conference for Students of 
English Studies at the 
University of Suceava), cu 
tema generală Change and 
Exchange (Schimbare şi 
schimb). Întâlnire a studen-
ților angliști și americaniști 
din toate cele trei cicluri ale 
învățământului universitar (li-
cență, masterat, doctorat), 
simpozionul a făcut de-
monstrația unei comunități 
academice capabile atât să 
ridice întrebări cât și sa 
acționeze pentru a delimita 

spațiul public al investigației 
în cauză. 
Alături de participanți din 
Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, 
Constanţa și Galaţi, schimbul 
de idei a rezultat, probabil, și 
în schimbarea sugerată chiar 
de tematica simpozionului. 
Studenții Universității „Ștefan 
cel Mare” au participat la 
dezbaterea științifică și la 
organizarea întâlnirii, activi-
tăți care, împreună, au avut un 
rezultat demn de amintit. Ele 
au dus la un exercițiu de 
imagine și de substanță al 
școlii de învățământ superior 
de la Suceava, mai precis, al 
Departamentului de Limbi și 
Literaturi Străine din cadrul 
Facultății de Litere și Științe 
ale Comunicării. Organizarea 
evenimentului a fost realizată 

de membri ai colectivului de 
limba engleză din depar-
tamentul amintit, și anume de 
conferențiar universitar 
doctor Cornelia Macsiniuc, 
lector universitar doctorand 
Daniela Marțole și lector 
universitar doctor Onoriu 
Colăcel. Secțiunile 
simpozionului au fost 
„Language and Translation 
Studies” (Limbă și 
traductologie), „Literary and 
Cultural Studies” (Studii 
literare și culturale), „Media 
and Film Studies” (Studii de 
film și media). 
Afluența relativ mare (treizeci 
și șapte de participanți) a 
creat premisele expunerii 
mediului academic sucevean 
atenției studenților din centre 
universitare recunoscute la 
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nivel național. Contextul în 
care facultatea își desfășoară 
activitatea a fost inevitabil 
evidențiat, așa cum era de 
așteptat. De la vizitarea 
campusului până la excursia 
organizată în județ, parti-
cipanții au avut ocazia sa 
trăiască experiența unei 
provincii istorice și, mai ales, 
a unei realități sociale și 
economice în schimbare. 
Devenirea și progresul ca 
motive ale discursului cul-
tural au fost verificate în 
spațiul public al universității 
și al contextului acesteia.  
Capacitatea de a aduce 
împreună participanții, într-un 
efort de cele mai multe ori 

conjugat, a fost palpabilă, 
spre exemplu, în sesiunile de 
comunicări care au depășit 
invariabil timpul alocat. 
Aceeași reușită este vizibilă și 
în numărul celor care au 
revenit la Suceava, de-a 
lungul celor cinci ediții, mai 
mult de o data pe parcursul 
ciclurilor deja amintite ale 
vieții de student actuale. În 
concluzie, o tradiție care 

încearcă să devină comple-
mentară schimbării este 
anticipată de acest număr 
cinci aniversar al simpo-
zionului și așteaptă să fie 
verificată în anii următori.  
Consensus 2014 a fost 
coordonat de conf. univ. dr. 
Cornelia Macsiniuc, lector 
univ. dr. Onoriu Colăcel, 
lector univ. dr. Daniela 
Marțole. 

 

Facultatea de Ştiinţe ale 
Educaţiei din USV a 
participat la conferinţa 
internaţionala pentru profe-
sori şi studenţi pe tema 
cercetării din domeniul 
Ştiinţelor educaţiei. Mani-
festarea a fost organizată de 
Facultatea de Ştiinţe ale 
Educaţiei din cadrul 
Universităţii Latvia din Riga. 
La conferinţă au fost prezente 
colective de profesori şi 
studenţi de la universităţi din 
peste 10 ţări europene care au 
expus în sesiunile de 
comunicări rezultatele cerce-
tărilor din domeniul educa-
ţional. De asemenea, profe-
sorii de la universităţile 
europene au prezentat univer-
sităţile din care provin 
precum şi posibilităţile de 
internaţionalizare ale aces-
tora. Din partea USV  a 
participat decanul facultăţii de 
Ştiinţe ale Educaţiei, conf. 
univ. dr. Otilia Clipa, care a 
prezentat Universitatea 
„Ştefan cel Mare” din 

Suceava, precum şi opor-
tunităţile de internaţionalizare 
prin contractele Erasmus 
derulate sau cele de 
perspectivă şi prin imple-
mentarea proiectelor euro-
pene în parteneriat cu alte 
universităţi. Printre rezultatele 
acestor prezentări au fost 
semnarea unor noi contracte 
Erasmus cu universitatea din 
Riga, Letonia, cu Univer-
sitatea Palacky, Cehia, 
Universitatea Nord       Tron-
delag; Norvegia şi Univer-
sitatea Winchester, U.K şi 
deschiderea posibilităţilor de 
comunicare pentru studenţii 
facultăţii de Ştiinţe ale 
Educaţiei. Studenţii, maste-
ranzi ai Facultăţii de Ştiinţe 
ale Educaţiei de la USV, 
prezenţi la această conferinţă 
internaţională au fost: Oltița 
Hritcu (anul II. MIE), Amelia 
Boghean (anul II MIE) şi Neli 
Popoveniuc (an I, CD). 
Lucrările de cercetare au fost 
apreciate ca fiind foarte bine 
proiectate,  realizate şi pre-

zentate, temele propuse 
suscitând un mare interes din 
partea experţilor şi a 
studenţilor din acest domeniu. 
Toate articolele prezentate din 
partea universităţii noastre au 
fost selectate pentru a fi 
publicate în volumul mani-
festării internaţionale şi au 
fost menţionate ca puncte de 
referinţă în desfăşurarea 
conferinţei. Evenimentul in-
ternațional a avut un impact 
pozitiv în rândul studenţilor 
Facultăţii de Ştiinţele Edu-
caţiei, care au luat contact cu 
cele mai actuale teme de 
cercetare europene. Mai mult 
decât atât, participarea la 
această conferinţă a permis 
inițierea unor discuții privind 
realizarea unor parteneriate 
între studenţii Universităţii 
„Ștefan cel Mare” Suceava și 
studenţii din universitățile 
europene privind oferta 
educațională şi de cercetare 
din domeniul educaţional. 
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HARD & SOFT, Ediția  
XXI 
 
La ediţia din acest s-au înscris 
14 echipaje, 10 echipaje din 
ţară (Cluj-Napoca şi Oradea 
cu câte un echipaj, Bucureşti, 
Timişoara, Iaşi şi Suceava cu 
câte două echipaje) şi 4 
echipaje din străinătate 
(Beihang – China, Cernăuţi, 
Chişinău şi Ilmenau – 
Germania). 
Echipele formate din câte 4 
studenţi au încercat să rezolve 
sarcini cu un grad ridicat de 
complexitate, care au nece-
sitat cunoştinţe avansate din 
domeniile ştiinţa calcu-
latoarelor, inginerie elec-
tronică şi automatizări, 
referitoare la proiectarea 
sistemelor electronice, inter-
faţare, programare, utilizarea 
mediilor de dezvoltare 
software şi hardware, testare 
şi documentare şi nu numai.  
Juriul a fost condus de Prof. 
Timothy HALL de la 

Universitatea din Limerick, 
Irlanda şi include, ca membri, 
cadre didactice de la aceeaşi 
universitate precum şi specia-
lişti din cadrul companiei 
ServiceXpert GmbH din 
Munchen. 
Locul I a fost câștigat de 
echipa 1 a Politehnicii 
București, locul II de echipa 
Ilmenau (Technische Univer-
sitat Ilmenau, Germany), iar 
pe locul al III-lea în acest an 
s-a clasat echipa 2 a 
Politehnicii Timișoara. 
Potrivit organizatorilor, 
„traseul pe care trebuie să-l 
parcurgă maşinile simulează 
suprafaţa unei planete sau a 
Lunii. Traseul este amenajat 
cu roci, nisip, obstacole. În 
nisip sunt îngropate pătrăţele 
din metal care ar trebui 
detectate de dispozitive. 
Avem şi o sursă de căldură, 
sub pietriş, zone cu apă, toate 
trebuind identificate. O 
maşinuţă bună ar trebui să 

parcurgă tot traseul şi să 
găsească tot ce este ascuns”. 
Concursul Hard&Soft este 
unul dintre cele mai dificile 
concursuri din Europa, 
singurul în care concurenţii 
află ce au de făcut abia când 
ajung la Suceava. 13 echipe 
au muncit timp de patru zile 
să realizeze cel mai bun 
robot. 
Competiţia beneficiază de 
sprijinul Ministerului Edu-
caţiei Naţionale, al Consi-
liului Judeţean Suceava, al 
Primăriei şi al Consiliului 
Local Suceava, precum şi al 
unor firme care se implică şi 
în organizarea de workshop-
uri adresate studenţilor de la 
Facultatea de Inginerie 
Electrică şi Ştiinţa Calcu-
latoarelor. 
Concursul a fost inițiat şi este 
organizat și coordonat de 
prof. univ. dr. ing. Adrian 
Graur. 

 

Conferința Internațională 
DEVELOPMENT AND 
APPLICATION SYSTEMS  
ediţia a XII-a 
 
Facultatea de Inginerie 
Electrică și Știința 
Calculatoarelor din cadrul 
Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava 
organizează, în perioada 15 - 
17 mai 2014, a XII-a ediție a 
Conferinței Internaționale 
DEVELOPMENT AND 
APPLICATION SYSTEMS. 
Începând din anul 1992, 
conferința s-a desfășurat 
bianual, fiecare ediție 
bucurându-se de un real 
succes, dovedit în mod 
constant de interesul tot mai 
mare al specialiștilor din 

domeniu pentru tematicile 
propuse. Publicarea celor mai 
bune lucrări susținute în 
cadrul conferinței în 
Advances in Electrical and 
Computer Engineering 
(AECE) a contribuit la 
consacrarea internațională a 
evenimentului. În România, 
revista științifică AECE 
reprezintă prima publicație în 
domeniu care a fost indexată 
în Science Citation Index 

Expanded și cotată în Journal 
Citation Reports/Science 
Edition de Thomson Reuters 
(cunoscută sub acronimul 
ISI), devenind treptat un reper 
important pentru comunitatea 
academică internațională. 
Evenimentul din acest an se 
remarcă printr-o participare 
internațională de excepție. 
Comunitatea academică 
suceveană va avea printre 
oaspeți nume sonore din 

12-17 Mai 2014 

 

15-17 Mai 2014 

 

6  /  info USV  /  mai 2014



 

 mai 2014 / info USV / 4 

domeniul științific precum 
profesorii universitari: 
Kouhei OHNISHI 
(Department of System 
Design Engineering, Keio 
University, Japan), Nathan 
IDA (Departmentul de 
Inginerie Electrică și 
Calculatoare, University din 
Akron, USA), Stanimir 
VALTCHEV (Department of 
Electrical Engineering, 
Faculty of Science and 
Technology, Universidade 
NOVA de Lisboa, Portugal, 

Invited Full Professor of 
Burgas Free University, 
Bulgaria), Luis GOMES 
(Faculty of Sciences and 
Technology, Universidade 
Nova de Lisboa, Portugal), 
Sorin D. COTOFANA 
(Department of Software and 
Computer Technology, Delft 
University of Technology, 
The Netherlands). Începând 
cu ediția din 2014, conferinţa 
se desfăşoară sub egida IEEE, 
acest tip de indexare oferind 
posibilitatea cercetătorilor de 

a-şi pune în valoare 
rezultatele cercetărilor 
întreprinse prin apariţia 
lucrărilor în prestigioasa bază 
de date IEEE Xplore. 
Pentru cele patru secțiuni de 
dezbateri (Sisteme, Procese 
de control și Automatizări; 
Rețele de comunicații și 
calculatoare; Electronică și 
Inginerie asistată de 
calculator; Inginerie software 
şi Tehnologii informaţionale) 
au fost selectate 39 de lucrări 
la o rată de acceptare de 77%.  

 

Zilele și Nopțile Studențești  
 
Universitatea „Ștefan cel 
Mare” din Suceava (USV) și 
Asociația Studenților din 
Universitatea Suceava 
(ASUS), în colaborare cu 
AIESEC Suceava, Clubul 
Eco-Silvic Suceava (CESS), 
Asociația Tinerilor Istorici  și 
Diplomați (ATID), Grupul de 
Inițiativă a Românilor din 
Basarabia (GIRB), Asociația 
Studențească FI®ESC, 
Asociația Studenților Creștini 
- Ortodocși (ASCOR) și 
Cubul Antreprenorial 
Studențesc (CAST), a 
organizat în perioada 15 – 30 
mai 2014 cea de-a IV-a ediție 
a proiectului  Zilele și Nopțile 
Studențești – USV.   
ZNSt - USV este cel mai 
mare proiect studențesc din 
USV, iar scopul acestuia îl 
constituie implicarea studen-
ților din USV în activități de 
natură educațională, științi-
fică, sportivă, culturală și 
socială, cu care tinerii să se 
identifice pentru a-și dezvolta 
un cult al implicării în 
societate. Se urmărește de 
asemenea dezvoltarea unui 
mediu universitar de care 

studenții să se simtă legați, un 
mediu propice dezvoltării lor. 
Desfășurat pe parcursul a trei 
săptămâni, proiectul înglo-
bează activități din cele cinci 
departamente stabilite de 
organizatori: Cultural – 
Educațional, Sănătate și 
Mediu, Sportiv, Treasure 
Hunt și Divertisment la care 
se adaugă manifestările 
științifice organizate în cadrul 
facultăților. 
Prin intermediul depar-
tamentul cultural-educațional, 
organizatorii aduc în fața 
studenților o alternativă la 
dezvoltarea educațională pe 
care o primesc în facultate și 
propun acestora o abordare 
profesională mai puțin for-
mală, concretizată prin 
activități precum: dezbateri, 
ateliere de lucru, concursuri 
de cultură generală, lansări de 

carte, seri de film, conferințe, 
prelegeri, concerte de muzică.  
Pentru a satisface nevoia de 
sport și a dezvolta spiritul 
competitiv al studenților, se 
vor organiza diferite 
campionate sportive intra-
universitare în ramuri precum 
fotbal, baschet, volei, 
handbal, tenis de câmp, tenis 
de masă, tenis cu piciorul, 
cross, ciclism, șah, 
skandenberg. 
Cât privește departamentul de 
divertisment, organizatorii 
aduc la cunoștință faptul că 
divertismentul este doar o 
cale spre dezvoltare, prin 
activități ce implică spiritul 
de echipă, spontaneitatea, 
creativitatea și imaginația: 
studenții au talent, jocuri de 
societate, jocurile copilăriei, 
stand – up comedy, concerte 
în aer liber, karaoke, drumeții. 

15-30 Mai 2014 
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Având în vedere problemele 
de mediu și de sănătate din 
toată lumea, se dorește ca prin 
departamentul de sănătate și 
mediu, studenții să conștien-
tizeze importanța menținerii 
acestora. Se vine în sprijinul 
susținerii acestui scop prin 
activități precum: dezbateri, 
curs de prim-ajutor, acțiuni de 
ecologizare, campanie anti 

HIV – SIDA, donare de 
sânge, ecoart. 
Treasure Hunt este concursul 
prin care se pun la încercare 
abilitățile de orientare, 
interpretare și decizionale ale 
echipelor participante în 
raport cu concurenții acestora. 
Competiția constă în plasarea 
unor indicii în diferite părți 
ale orașului la care concuren-

ții trebuie să ajungă iar la 
baza acestora să se găsească  
comoara. Competiția s-a 
finalizat cu o seară în jurul 
unui foc de tabără în zona 
lacurilor de la Izvoarele 
Cetății. 
 
www.znst.asussv.ro 
www.facebook.com/universit
ateasuceava 

 

Doctor Honoris Causa 
Profesor univ. dr. ing Darie 
PARASCAN 

Pentru contribuţia adusă în 
învăţământul şi cercetarea 
ştiinţifică românească în 
domeniul silviculturii,  impli-
carea şi demersurile făcute 
pentru reînfiinţarea şcolii de 
învăţământ silvic superior în 
Bucovina, activitatea com-
plexă desfăşurată la Catedra 
de Silvicultură din Suceava 
între anii 1990-1999, grija pe 
care au resimţit-o doctoranzii 

din Suceava în timpul 
pregătirii profesionale, 
profesionalismul de care a dat 
dovadă, Senatul USV a 
acordat titlul de Doctor 
Honoris Causa al 
Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava domnului 
profesor Darie PARASCAN. 
Darie PARASCAN, membru 
titular al Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice „Gheorghe 
Ionescu-Şişeşti“ din anul 
1991, a elaborat, în calitate de 
autor, coautor sau colabo-
rator, un număr de 140 lucrări 

ştiinţifice, dintre care 126 au 
fost deja publicate. Dintre 
acestea, 16 sunt lucrări de 
sinteză, iar 110 sunt lucrări de 
cercetare ştiinţifică. 

Facultatea de Ştiinţe ale 
Educaţiei a obţinut premiul II 
şi premiul III la Sesiunea 
Naţională de Comunicări 
Ştiinţifice pentru Studenţi 
organizată la Facultatea de 
Psihologie şi Ştiinţe ale 
Educaţiei de la Universitatea 
din Bucureşti. Laureate au 
fost Oltea HRIŢCU (studentă 
la masterul de Comunicare 

Didactică) şi Amelia 
BOGHEAN (de la programul 
de master Managementul 
Instituţiilor Educaţionale). 
Lucrările de cercetare 
elaborate sub îndrumarea 
conf. univ. dr Doina Maria 
SCHIPOR şi conf. univ. dr. 
Otilia CLIPA s-au bucurat de 
aprecierile profesorilor de la 
universitatea gazdă şi de ale 
celorlalţi studenţi participanţi 
din ţară.  Participarea a fost 
posibilă prin finanţarea de 
către USV a unui număr de 4 
studenţi din cadrul Facultăţii 
de Ştiinţe ale Educaţiei 
împreună cu decanul conf. 
univ. dr Otilia CLIPA. 
Această competiţie desfă-
şurată la nivel naţional oferă 
un feed-back constructiv atât 
studenţilor cât şi profesorilor 

indicând care sunt tendinţele 
de cercetare în domeniu, 
deschizând oportunităţi de 
evoluţie ascendentă în plan 
academic şi de cercetare 
pentru toţi cei implicaţi. 
Această participare a 
demonstrat că şcoala 
suceveană din domeniul 
ştiinţelor educaţiei este 
competitivă pe plan naţional 
şi internaţional studenţii fiind 
încurajaţi, sprijiniţi şi 
promovaţi a-şi împlini 
potenţialul maxim de care 
dispun. 

16 Mai 2014 

 

17 Mai 2014 
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Având în vedere problemele 
de mediu și de sănătate din 
toată lumea, se dorește ca prin 
departamentul de sănătate și 
mediu, studenții să conștien-
tizeze importanța menținerii 
acestora. Se vine în sprijinul 
susținerii acestui scop prin 
activități precum: dezbateri, 
curs de prim-ajutor, acțiuni de 
ecologizare, campanie anti 

HIV – SIDA, donare de 
sânge, ecoart. 
Treasure Hunt este concursul 
prin care se pun la încercare 
abilitățile de orientare, 
interpretare și decizionale ale 
echipelor participante în 
raport cu concurenții acestora. 
Competiția constă în plasarea 
unor indicii în diferite părți 
ale orașului la care concuren-

ții trebuie să ajungă iar la 
baza acestora să se găsească  
comoara. Competiția s-a 
finalizat cu o seară în jurul 
unui foc de tabără în zona 
lacurilor de la Izvoarele 
Cetății. 
 
www.znst.asussv.ro 
www.facebook.com/universit
ateasuceava 

 

Doctor Honoris Causa 
Profesor univ. dr. ing Darie 
PARASCAN 

Pentru contribuţia adusă în 
învăţământul şi cercetarea 
ştiinţifică românească în 
domeniul silviculturii,  impli-
carea şi demersurile făcute 
pentru reînfiinţarea şcolii de 
învăţământ silvic superior în 
Bucovina, activitatea com-
plexă desfăşurată la Catedra 
de Silvicultură din Suceava 
între anii 1990-1999, grija pe 
care au resimţit-o doctoranzii 

din Suceava în timpul 
pregătirii profesionale, 
profesionalismul de care a dat 
dovadă, Senatul USV a 
acordat titlul de Doctor 
Honoris Causa al 
Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava domnului 
profesor Darie PARASCAN. 
Darie PARASCAN, membru 
titular al Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice „Gheorghe 
Ionescu-Şişeşti“ din anul 
1991, a elaborat, în calitate de 
autor, coautor sau colabo-
rator, un număr de 140 lucrări 

ştiinţifice, dintre care 126 au 
fost deja publicate. Dintre 
acestea, 16 sunt lucrări de 
sinteză, iar 110 sunt lucrări de 
cercetare ştiinţifică. 

Facultatea de Ştiinţe ale 
Educaţiei a obţinut premiul II 
şi premiul III la Sesiunea 
Naţională de Comunicări 
Ştiinţifice pentru Studenţi 
organizată la Facultatea de 
Psihologie şi Ştiinţe ale 
Educaţiei de la Universitatea 
din Bucureşti. Laureate au 
fost Oltea HRIŢCU (studentă 
la masterul de Comunicare 

Didactică) şi Amelia 
BOGHEAN (de la programul 
de master Managementul 
Instituţiilor Educaţionale). 
Lucrările de cercetare 
elaborate sub îndrumarea 
conf. univ. dr Doina Maria 
SCHIPOR şi conf. univ. dr. 
Otilia CLIPA s-au bucurat de 
aprecierile profesorilor de la 
universitatea gazdă şi de ale 
celorlalţi studenţi participanţi 
din ţară.  Participarea a fost 
posibilă prin finanţarea de 
către USV a unui număr de 4 
studenţi din cadrul Facultăţii 
de Ştiinţe ale Educaţiei 
împreună cu decanul conf. 
univ. dr Otilia CLIPA. 
Această competiţie desfă-
şurată la nivel naţional oferă 
un feed-back constructiv atât 
studenţilor cât şi profesorilor 

indicând care sunt tendinţele 
de cercetare în domeniu, 
deschizând oportunităţi de 
evoluţie ascendentă în plan 
academic şi de cercetare 
pentru toţi cei implicaţi. 
Această participare a 
demonstrat că şcoala 
suceveană din domeniul 
ştiinţelor educaţiei este 
competitivă pe plan naţional 
şi internaţional studenţii fiind 
încurajaţi, sprijiniţi şi 
promovaţi a-şi împlini 
potenţialul maxim de care 
dispun. 

16 Mai 2014 

 

17 Mai 2014 
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Noaptea Muzeelor la USV 
 
Noaptea Europeană a 
Muzeelor este un 
eveniment de succes iniţiat 
de Ministerul Culturii şi 
Comunicării din Franţa şi 
aflat deja la a zecea ediţie 
în 2014. Noaptea 
Muzeelor 2014 este 

sărbătorită de un număr mare de muzee din toată ţara. 
La USV activitățile s-au 
desfășurat la Observatorul 
Astronomic USV începând cu 
ora 12:00 și au inclus 
proiecții de filme 3D, 
proiecții de film în aer liber, 
observații astronomice 
precum și activități specifice 
în laboratoarele USV. 

 

USV susţine cercetarea în 
domeniul educaţiei 

 
Beneficiind de sprijinul 
financiar, logistic şi academic 
al Universităţii „Ştefan cel 
Mare” din Suceava, patru 
studenţi masteranzi ai 
Facultăţii de Ştiinţe ale 
Educaţiei împreună cu 
decanul Facultății de Știinte 
ale Educației, conf. univ. dr. 
Otilia Clipa, au reprezentat 
şcoala suceveană la o 
competiţie naţională: 
Sesiunea Națională de 
Comunicări Științifice pentru 
Studenți organizată de 
Universitatea din București, 
Facultatea de Psihologie și 
Științele Educației și 

Departamentul de Științele 
Educației, în data de 17 mai 
2014. Lucrările de cercetare 
în domeniul științelor 
educației, elaborate sub 
coordonarea conf. univ. dr. 
Doina Schipor şi conf. univ. 
dr. Otilia Clipa, s-au bucurat 
de aprecierile celorlalţi 
participanţi, cadre didactice şi 
studenţi de la alte universităţi 
din ţară, precum şi de 
aprecierile membrilor 
comisiei de evaluare care au 
acordat premiile II şi III 
pentru şcoala suceveană 
(Oltea Hriţcu, studentă la 
Master - Comunicare 
Didactică, şi Amelia 
Boghean, Master - 
Managementul Instituțiilor 

Educaționale). Această 
competiție la nivel naţional 
oferă un feedback constructiv 
atât studenţilor cât şi 
profesorilor, arătând care sunt 
tendinţele de cercetare în 
domeniu, deschizând 
oportunităţi de evoluţie 
ascendentă în plan academic 
şi de cercetare pentru toţi cei 
implicaţi. Participarea la acest 
concurs a demonstrat că 
şcoala suceveană din 
domeniul ştiinţelor educaţiei 
este competitivă pe plan 
naţional şi internațional, 
studenţii fiind încurajaţi, 
sprijiniţi şi promovaţi în 
sensul de a-şi împlini 
potenţialul maxim de care 
dispun.

Concursul „Student pentru 
o zi”, ediţia a VII-a  
Clasa a XI-a 

 
Continuând tradiția 
colaborării cu mediul 
preuniversitar, Universitatea 
„Ștefan cel Mare” din 
Suceava a găzduit, în data de 
17 mai 2014, a VII-a ediție a 
Concursului „Student pentru 
o zi” (SPOZ), manifestare 
adresată elevilor din clasele a 
XI-a.  
100 de elevi de la licee din 
județele Suceava, Botoșani, și 
Neamț au fost selectați, 

conform regulamentului 
concursului postat pe site-ul 
www.usv.ro/1zi, pentru 
disciplinele Istorie, Limba 
română, Limba franceză, 
Limba engleză, Științe socio-
umane, Informatică, Electro-
nică și Electrotehnică, probe 
la care au obținut rezultate 
frumoase în urma realizării 
unor prezentări interesante, 
bazate pe tematici 
diversificate, în concordanță 
cu tipurile de curriculă 
aferente sistemului de 
învățământ preuniversitar.  

Profesorii însoțitori au 
participat la prelegeri și ate-
liere de lucru specifice 
fiecărei discipline din 
concurs, la workshop-ul 
„Managementul stresului”, 
susținut de doamna psiholog 
dr. Liliana Bujor, la 
vizionarea unei piese de 
teatru pusă în scenă de trupa 
de teatru Fabulinus, au vizitat 
campusul universitar și 
facultățile din USV împreună 
cu elevii și au avut 
posibilitatea de a lua masa la 
restaurantul universității, 
beneficiind astfel de o 

17 Mai 2014 

 

17 Mai 2014 

 

17 Mai 2014 
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experiență completă a unei 
zile din viața de student 
sucevean. Totodată, toți 

participanții la concursul 
SPOZ au purtat discuții 
interesante cu studenții 

voluntari și cu cadrele 
didactice universitare. 

 

Conferinţa Naţională de 
Educaţie – (CNEFSE-USV), 
ediţia a III – a, cu tema 
Incursiuni didactice în 
dinamica educaţională 
 
Complexitatea fenomenelor 
educaţionale şi marea 
diversitate a variabilelor 
pedagogice, didactice şi 
psihologice reprezintă un 
potenţial de cercetare menit a 
fi transpus în practică. Având 
în vedere existenţa noilor 
tendinţe şi orientări din 
domeniul ştiinţelor educaţiei, 
Conferinţa Naţională de 
Educaţie – (CNEFSE-USV), 
ediţia a III – a, cu tema 
Incursiuni didactice în 
dinamica educaţională, îşi 
propune să creeze un mediu 
propice dezbaterilor 
constructive. Astfel, scopul 
principal al acesteia este acela 

de a stimula cercetarea 
ştiinţifică în domeniul 
ştiinţelor educaţiei. 
Conferinţa se adresează 
cadrelor didactice din 
învăţământul universitar şi 
preuniversitar – învăţătorilor 
şi educatorilor -, cerce-
tătorilor, studenţilor şi tuturor 
persoanelor interesate de 
calitatea educaţiei şi de noile 
tehnologii de învăţare. De 
asemenea, în cadrul acestei 
conferinţe se au în vedere 
abordari interdisciplinare, 
pluridisciplinare şi 
transdisciplinare care fac 
trimitere la dimensiunea 
pedagogică/didactică a proce-
sului de predare-învăţare-
evaluare. Astfel, printre 
obiectivele acestei conferinţe 
putem enumera: 
 (1)propunerea unor moda-
lităţi eficiente de intervenţie 

educativă în situaţii şcolare 
dificile;  
(2)formarea unei atitudini 
corecte în relaţia cu bene-
ficiarii actului educativ; 
 (3)formarea unor dispo-
nibilităţi motivaţional-afec-
tive privind interesul pentru 
disciplinele de  specialitate;  
(4)identificarea de resurse 
educaţionale care să 
contribuie la calitatea 
procesului de predare– învă-
ţare – evaluare. 
Printre finalităţile acestei 
conferinţe putem aminti: 
-concretizarea unui volum 
colectiv cu lucrări relevante 
temei abordare; 
-antrenarea studenţilor în 
cercetarea ştiinţifică; 
-îmbunătăţirea şi creşterea 
calităţii procesului instructiv-
educativ. 

 

Teatrul „Mihai Eminescu”     
la USV 
 
Teatrul „Mihai Eminescu” a 
încântat publicul sucevean cu 
spectacolul „Maestrul, 
Meşterul şi Mihăiţă”.  
Regia este una colectivă 
scenografia fiind semnată de 
Gelu Risca. 
Actorii Teatrului Mihai 
Eminescu au reuşit să câştige 
mai multe premii cu piesele 
puse pe scena unor concursuri 

din ţară şi străinătate. Una 
dintre cele mai importante 
distincţii le-a obţinut actorul 
Bogdan Muncaciu pentru cel 
mai bun actor în rol secundar 
în piesa „Steaua fără nume”. 
Premiul i-a fost acordat în 
cadrul festivalului „Aplauze 

de aur ale Bucovinei”, 
desfăşurat la Cernăuţi.  
“Maestrul, Mesterul si 
Mihaita” – este o comedie 
dupa texte si idei de William 
Shakespeare, Moliere, Jean 
Giradoux, Andre Antoine, 
Adolphe Appia. 
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experiență completă a unei 
zile din viața de student 
sucevean. Totodată, toți 

participanții la concursul 
SPOZ au purtat discuții 
interesante cu studenții 

voluntari și cu cadrele 
didactice universitare. 

 

Conferinţa Naţională de 
Educaţie – (CNEFSE-USV), 
ediţia a III – a, cu tema 
Incursiuni didactice în 
dinamica educaţională 
 
Complexitatea fenomenelor 
educaţionale şi marea 
diversitate a variabilelor 
pedagogice, didactice şi 
psihologice reprezintă un 
potenţial de cercetare menit a 
fi transpus în practică. Având 
în vedere existenţa noilor 
tendinţe şi orientări din 
domeniul ştiinţelor educaţiei, 
Conferinţa Naţională de 
Educaţie – (CNEFSE-USV), 
ediţia a III – a, cu tema 
Incursiuni didactice în 
dinamica educaţională, îşi 
propune să creeze un mediu 
propice dezbaterilor 
constructive. Astfel, scopul 
principal al acesteia este acela 

de a stimula cercetarea 
ştiinţifică în domeniul 
ştiinţelor educaţiei. 
Conferinţa se adresează 
cadrelor didactice din 
învăţământul universitar şi 
preuniversitar – învăţătorilor 
şi educatorilor -, cerce-
tătorilor, studenţilor şi tuturor 
persoanelor interesate de 
calitatea educaţiei şi de noile 
tehnologii de învăţare. De 
asemenea, în cadrul acestei 
conferinţe se au în vedere 
abordari interdisciplinare, 
pluridisciplinare şi 
transdisciplinare care fac 
trimitere la dimensiunea 
pedagogică/didactică a proce-
sului de predare-învăţare-
evaluare. Astfel, printre 
obiectivele acestei conferinţe 
putem enumera: 
 (1)propunerea unor moda-
lităţi eficiente de intervenţie 

educativă în situaţii şcolare 
dificile;  
(2)formarea unei atitudini 
corecte în relaţia cu bene-
ficiarii actului educativ; 
 (3)formarea unor dispo-
nibilităţi motivaţional-afec-
tive privind interesul pentru 
disciplinele de  specialitate;  
(4)identificarea de resurse 
educaţionale care să 
contribuie la calitatea 
procesului de predare– învă-
ţare – evaluare. 
Printre finalităţile acestei 
conferinţe putem aminti: 
-concretizarea unui volum 
colectiv cu lucrări relevante 
temei abordare; 
-antrenarea studenţilor în 
cercetarea ştiinţifică; 
-îmbunătăţirea şi creşterea 
calităţii procesului instructiv-
educativ. 

 

Teatrul „Mihai Eminescu”     
la USV 
 
Teatrul „Mihai Eminescu” a 
încântat publicul sucevean cu 
spectacolul „Maestrul, 
Meşterul şi Mihăiţă”.  
Regia este una colectivă 
scenografia fiind semnată de 
Gelu Risca. 
Actorii Teatrului Mihai 
Eminescu au reuşit să câştige 
mai multe premii cu piesele 
puse pe scena unor concursuri 

din ţară şi străinătate. Una 
dintre cele mai importante 
distincţii le-a obţinut actorul 
Bogdan Muncaciu pentru cel 
mai bun actor în rol secundar 
în piesa „Steaua fără nume”. 
Premiul i-a fost acordat în 
cadrul festivalului „Aplauze 

de aur ale Bucovinei”, 
desfăşurat la Cernăuţi.  
“Maestrul, Mesterul si 
Mihaita” – este o comedie 
dupa texte si idei de William 
Shakespeare, Moliere, Jean 
Giradoux, Andre Antoine, 
Adolphe Appia. 

  

 

17 Mai 2014 

 

19 Mai 2014 

 

 

 mai 2014 / info USV / 4 

 

Principii coşeriene în 
lingvistica locutorului 

 
Sala de lectură de la parterul  
Bibliotecii USV a găzduit joi, 
22 mai 2014,  Masa rotundă 
tematică intitulată „Principiile 
coșeriene în lingvistica 
locutorului”, organizată de 
prof. univ. dr. Sanda-Maria 
Ardeleanu, lector univ. dr. 
Ioana-Crina Coroi și lector 
univ. dr. Nicoleta Moroșan. 
La manifestare au participat 
cadre didactice universitare, 
membre ale Centrului de 
cercetare Analiza Discursului 
(CADISS) de la Facultatea de 
Litere şi Ştiinţe ale 
Comunicării, studenţi, maste-
ranzi şi doctoranzi. 
Conceptul de lingvistică a 
locutorului (Ll) a apărut în 
metalimbajul ştiinţelor limba-
jului odată cu centrarea 
analizelor asupra relaţiei 
ferme dintre limbă/limbaj şi 
vorbitor (sau locutor). 
Această orientare în analiza 
limbii/limbilor a fost deseori 
contestată de către repre-
zentaţii curentului clasic în 
cercetarea lingvistică. 
Reîntorcându-se la concep-
tele, principiile fundamentale, 
dar şi la autorii consacraţi ca 
nume de referinţă în diverse 
curente şi şcoli lingvistice, 
organizatoarele le-au propus 

să demonstreze că originile Ll 
se regăsesc în studii care stau 
la temelia Lingvisticii. 
Eugeniu Coşeriu, savantul de 
origine română, întemeietor al 
lingvisticii integrale, oferă în 
textele sale, ideile care au 
inspirat cercetarea lingvistică 
în direcţia identificării relaţiei 
dintre limbă şi vorbitor: 
1. Dacă spunem „Cel care 
vorbeşte este Petru”, am 
identificat deopotrivă nivelul 
individual al limbajului 
(Lecţii de lingvistică 
generală, 2000, Editura ARC, 
Chişinău). Trebuie amintit că, 
după Coşeriu, celelalte 
niveluri de limbaj sunt: 
nivelul universal şi nivelul 
istoric. 
2. La nivelul individual, 
limbajul ca activitate este 
discursul, adică actul 
lingvistic (sau seria de acte 
lingvistice conexe) al unui 
anumit individ într-o anumită 
situaţie; din punct de vedere 
al competenţei, el este 
competenţa expresivă (cu-
noaştere cu privire la 
elaborarea „discursurilor”); 
iar ca produs este un „text” 
(vorbit sau scris) (idem, 
p.234) 
3. „... limba nu se impune” 
individului (cum se afirmă 
uneori): individul dispune de 
ea pentru a-şi manifesta 

libertatea sa expresivă. Iar 
această libertate este aproape 
nelimitată în planul textului, 
unde sensurile, deci nu 
semnificatele pot fi şi sunt 
totdeauna noi” (idem, p.250) 
Dezbaterea unor principii ale 
lingvisticii coşeriene care au 
constituit un (posibil) punct 
de plecare pentru o Ll va 
continua cu abordarea 
elementelor care definesc 
„direcţia integrală” în 
lingvistică şi didactica 
limbilor. 
CADISS îşi propune o 
reevaluare a stadiului cerce-
tărilor în domeniul Analizei 
discursului (AD) din pers-
pectiva Ll şi a lingviştilor 
deschizători de şcoli şi 
curente lingvistice (Saussure, 
Hjlemslev, Martinet, Bloom-
field, Benveniste, Ducrot, 
Maingueneau, Houdebine, 
van Dyck, Barthes, Jakobson, 
Greimas, Peirce ş.a.).  

 

Cupa USV la înot 2014, 
Ediţia a V-a  
 
Complexul de Nataţie şi 
Kinetoterapie din cadrul 
Universităţii „Ştefan cel 
Mare” din Suceava a găzduit 
Cupa USV la înot, ediţia a V-

a, cu participare interna-
ţională la nivel studenţesc. 
La această competiţie au luat 
startul echipe reprezentante 
ale Universității „Vasile 
Alecsandri” din Bacău, 
Universitatea de Stat de 
Educaţie Fizică şi Sport 

Chişinău, Universitatea Na-
ţională „Vasyl Stefanik”  
Ivano Frankivsk Ucraina, 
Universitatea „Ştefan cel 
Mare” din Suceava, Univer-
sitatea „Yuriy Fedkovych” 
din Cernăuţi şi Universitatea 
Tehnică din Cluj-Napoca.  

 

 

 

 

 

 

22 Mai 2014 

 

23-24 Mai 2014 

 

mai 2014  /  info USV  /  11



 

 3 / info USV / mai 2014 

Doctor Honoris Causa 
Profesor Jean DELISLE 
 
Pentru contribuţia funda-
mentală adusă la dezvoltarea 
traductologiei contemporane, 
Senatul USV va acorda titlul 
de Doctor Honoris Causa al 
Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava domnului 
Profesor Jean DELISLE. 
Fost director al Şcolii de 
Interpreţi şi Traducători ai 
Universităţii din Ottawa 
(Canada), medaliat cu meritul 
OTTIAQ 2004, acordat de 
Ordinul Traducătorilor, Ter-
minologilor şi Interpreţilor 
din Quebec şi laureat al 
premiului „Vinay et 
Darbelnet 2003” al Asociaţiei 
canadiene de traductologie, 

profesorul Jean Delisle este 
autorul unor lucrări de 
referinţă, care au cunoscut 
deja mai multe ediţii. 
Menţionăm printre acestea 
Enseignement de la 
traduction et traduction dans 
l’ensignement (1998), 
Portraits de traducteurs 
(2002), La traduction 
raisonnee (2003), L’ensigne-
ment practique de la 
traduction (2005) şi Les 
traducteurs dans l’histoire 
(2007), traduse în numeroase 
limbi (engleză, italiană, spa-
niolă, chineză, coreeană, 
română, poloneză, rusă, turcă, 
finlandeză, persană, portu-
gheză, etc.).  
Prin activitatea sa pro-
digioasă, profesorul Jean 

Delisle a format numeroase 
generaţii de studenţi, a creat 
şcoală în jurul său şi a militat 
cu success pentru recu-
noaşterea profesiunii de 
traducător şi traductolog . 

 
Doctor Honoris Causa 
Profesor  
Nicolai POMOHACI 
 
Nicolai Pomohaci, prof. univ. 
dr. ing. la USAMV Bucureşti, 
Facultatea de Horticultură, 
are în spate cinci decenii de 
activitate didactică şi de cer-
cetare ştiinţifică, concre-tizate 
în pregătirea mai multor 
generaţii de ingineri horticul-
tori şi publicarea a 275 de 
lucrări (manuale, tratate, mo-
nografii, comunicări ştiin-
ţifice, articole cu caracter 
metodico-didactic). Pentru 
activitate vastă desfăşurată, 
Senatul USV va acorda titlul 
de Doctor Honoris Causa al 

Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava domnului 
Profesor Nicolai 
POMOHACI. 
S-a născut la 28 noiembrie 
1930 în comuna Marginea, 
judeţul Suceava. Absolvent al 
Liceului „Eudoxiu Hurmu-
zachi“ din Rădăuţi şi al 
Facultăţii de Horticultură din 
Bucureşti (1950-1954), ingi-
ner la GAS Şeuca din judeţul 
Mureş, profesor de specia-
litate la Şcoala Horticolă 
Turda, director la Şcoala 
Horticolă din Fălticeni, 
judeţul Suceava, a scris mai 
multe cărţi, printre care: 
Oenologie, vol. I şi II 
(Editura Ceres); Horticultura, 

Oenologie 2 volume (Editura 
Didactică şi Pedagogică), 
Tehnologia culturilor horti-
cole, Producerea şi îngrijirea 
vinurilor etc. 

 

Conferință Internaţională 
 
Facultatea de Ştiinţe ale 
Educaţiei din USV a  
organizat conferinţa inter-
naţională Content and 
Language Integrated Lear-
ning and Drama Pedagogy 

(CLIL), manifestare științifică 
care a vizat stimularea 
cooperării membrilor comu-
nităților academice din 
Universitatea „Ştefan cel 
Mare” din Suceava, 
organizaţia Zukunftsbau 
GmbH (Berlin, Germania), 

Universitatea Humbold 
(Berlin,Germania), orga-
nizaţia Interacting UK 
(Belfast, Marea Britanie), 
Conseljeria de Education 
(Insulele Canare, Spania) şi 
Universitatea Las Palmas din 
Gran Canaria (Insulele 

28 Mai 2014 

 

28 Mai 2014 

 

28 Mai 2014 
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Canare, Spania) şi Liceul cu 
Program Sportiv din Suceava. 
La eveniment au participat 
cadre didactice și studenți din 
Universitatea „Ștefan cel 
Mare” din Suceava, de la 

celelalte universităţi precum 
şi membri prezenți din 
celelalte organizaţii implicate. 
Dezbaterile au propus moda-
lităţi concrete de implemen-
tare a proiectului „Playing 

CLIL” (proiect LLP în 
derulare), descrierea şi 
rolurile fiecărui partener, 
precum şi oportunităţi pentru 
viitoarele colaborări euro-
pene. 

 

 

 

Hotărârile Senatului USV 

 

Hotărârea nr. 53/16 mai 2014 privind acordarea titlului de DHC domnului Nicolai 
POMOHACI. 
 
Hotărârea nr. 54/ 29 mai 2014 privind repartizarea cifrei de școlarizare pentru studii 
universitare de licență (zi și ID)  și pentru studii universitare de masterat în cadrul concursului 
de admitere pentru anul universitar 2014-2015. 
 
Hotărârea nr. 55/ 29 mai 2014 cu privire la aprobarea structurii anului universitar 2014-2015 și 
a perioadelor de concediu pentru personalul didactic. 
 
Hotărârea nr. 56 /29 mai 2014 privind modificarea comisiei de etică universitară. 
 
Hotărârea nr. 57/ 29 mai 2014 cu privire la aprobarea Metodologiei de admitere pentru cursul 
postuniversitar de conversie proefsională TIC-FIESC. 
 
Hotărârea nr. 58/ 29 mai 2014 privind redistribuirea unui loc bugetat în cadrul FIG. 
 
Hotărârea nr. 59/ 29 mai 2014 cu privire la anexele metodologii examene de finalizare studii 
FIA, FIG. 
 
Hotărârea nr.  60/29 mai 2014 cu privire la acordarea unor burse speciale, din venituri proprii, 
în semestrul II al anului universitar 2013-2014, FIA, FIG, FLSC, FSEAP, FSE. 
 
Hotărârea nr. 61/ 29 mai 2014 cu privire la acordarea unor burse doctoranzilor aflați în perioada 
de prelungire a studiilor doctorale, din fonduri prevăzute în proiecte sau fonduri proprii, în 
limita fondurilor disponibile. 
 
Hotărârea nr. 62/ 29 mai 2014 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului intern al USV 
(R02). 
 
Hotărârea nr.  63/ 29 mai 2014 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului de organizare și 
desfășurare a examenului de finalizare a studiilor (R54). 
 
Hotărârea nr.  64/ 29 mai 2014 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului de organizare și 
desfășurare a programelor de conversie profesională (R18). 
 
Hotărârea nr. 65/ 29 mai 2014 cu privire la aprobarea Procedurii privind colectarea de 
informații cu privire la statutul socio-profesional și la locul de muncă al absolvenților. 
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Hotărârea nr. 66/ 29 mai 2014 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului pentru inițierea, 
aprobarea, monitorizarea și evaluarea programelor de studii (R40). 
 
Hotărârea nr. 67/ 29 mai 2014 cu privire la includerea a 8 proiecte în facilitatea de credit. 
 
Hotărârea nr. 68/ 29 mai 2014 cu privire la depunerea raportului de evaluare internă pentru 
programul de studii de masterat CSEE – FSE. 

 

Hotărârile Consiliului de Administrație 

 
Hotărârea nr. 15 /13 mai 2014 cu privire la aprobrea alocării unui spațiu în interiorul 
campusului USV, pentru Asociația Clubul Sportiv DINAMIC Suceava. 
 
Hotărârea nr. 16 /20 mai 2014  cu privire la aprobrea Fișei de monitorizare a evoluției carierei 
doctorilor USV. 
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