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Luna februarie înseamnă pen-
tru studenţi sesiune, examene
şi stres. Radio USV, în
parteneriat cu Centrul de
Consiliere și Orientare în
Carieră (CCOC), a oferit, prin
intermediul emisiunii „Călă-
torie prin psihologie”, o serie
de informaţii utile privind
stresul şi managementul stre-
sului în timpul sesiunii.
Activităţile specifice pentru
„Decembrie, luna evaluării
psihologice” au continuat şi
în februarie cu sesiuni de

comunicare a rezultatelor
individuale şi de semnificare
a acestora prin raportare la
profilele ocupaţionale. 21 de
studenţi din cadrul Facultăţii
de Ştiinţe Economice şi
Administraţie Publică (pro-
gramul de studii Admi-
nistraţie Publică) au primit
informaţii despre propriile
aptitudini cognitive şi nivelul
lor de dezvoltare, precum şi o
serie de sugestii de optimi-
zare.  Activităţile de training
s-au orientat spre conso-

lidarea echipei de voluntari
CCOC. O nouă sesiune de
training de motivare a
echipei, la care au participat
14 studenţi, a propus metode,
tehnici şi exerciţii pentru
creşterea coeziunii de grup.
Conform Regulamentului de
funcţionare al CCOC, în luna
februarie au fost furnizate
date actualizate privind trase-
ul profesional al absolvenţilor
USV.

Pe parcursul lunii februarie
2014, Clubul de Studii
Asiatice România - China
din cadrul Universităţii
„Ştefan cel Mare” din
Suceava şi-a continuat activi-
tatea de    promovare a rela-
ţiilor în domeniile educaţional
şi cultural între Universitatea
„Ştefan cel Mare” din
Suceava şi universităţi din
Republica Populară Chineză.
În urma colaborării cu Amba-
sada Republicii Populare
Chineze, Casa Româno-
Chineză, Radio China Inter-
naţional, biblioteca Clubului
de Studii Asiatice din corp A,
camera A036  a fost comple-
tată cu o serie de materiale
didactice, materiale multi-
media şi audio-vizuale legate
de cultura şi civilizaţia
chineză.
Profesori din cadrul Univer-
sităţii „Ştefan cel Mare” din
Suceava colaborează la

publicarea unei cărţi având
caracter interdisciplinar legată
de China, având capitole
vizând: literatura, educaţia,
filozofia, economia, contabi-
litatea, politica fiscală, antre-
prenoriatul, sistemele de
guvernanţă corporativă, tu-
rismul, dreptul în China.
Numărul participanţilor la
cursurile de limba chineză a
crescut ca urmare a atragerii
atât a unor  studenţi de la
facultăţile din cadrul Univer-
sităţii „Ştefan cel Mare” din
Suceava cât şi a unor elevi de
la colegiile şi liceele din
judeţul Suceava şi Neamţ. În
acest fel, prin activitatea
Clubului de Studii Asiatice
creşte vizibilitatea şi
atractivitatea Universităţii
„Ştefan cel Mare” din
Suceava. În acest sens, Clubul
de Studii Asiatice şi Asociaţia
de Cooperare Cultural-
Educaţională Suceava a
organizat: o întâlnire cu
elevii la Colegiul Naţional
Mihai Eminescu în cadrul
conferinţei „O incursiune în
fascinanta lume a Chinei”
susţinute de lectorul de limba
chineză Pan Yuyan; două

evenimente culturale intitu-
late „Japonia - cultură şi
civilizaţie” şi „Japonia - artă
şi tradiţie”, împreună cu

profesorii Florin Bârlă şi
Bârlă Hang, pe data de 1 şi 8
februarie, prilej cu care s-au
iniţiat cursuri introductive de
limba japoneză; întâlniri cu
elevii de la Colegiul Naţional
„Petru Rareş” şi Colegiul
Tehnic „Samuil Isopescu” din
Suceava în vederea
promovării cursurilor de
limba chineză de la  USV.
www.romania-china.ro,
www.facebook.com/clubasiar
omania

Evenimente

1 – 28 februarie

1 – 28 februarie
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Dublă lansare de carte

Sala de Lectura a Bibliotecii
USV a găzduit un eveniment

pentru minte si suflet.
Publicul iubitor de literatură
s-a aflat în dialog cu scriitorul
Marin Mălaicu Hondrari și cu
profesorul și poetul Enrique
Nogueras, în cadrul eveni-
mentului organizat de Facul-
tatea de Litere și Ştiinţe ale
Comunicării și Biblioteca
USV, cărţile celor doi invitaţi

fiind prezentate de către
domnul prorector prof. univ.
dr. Mircea A. Diaconu.

Congresul Asociației
Generale a Inginerilor din
România

Cel de-al XXIX-lea Congres
al Asociației Generale a
Inginerilor din România
(AGIR) a reunit delegați din
întreaga țară, precum și
numeroși invitați – repre-
zentanți ai unor instituții
publice centrale, ai mediului
academic și de cercetare-
dezvoltare, alți reprezentanți
ai comunității inginerești.
Asociația Generală a Ingine-
rilor din România-AGIR este
este organizaţie profesională,
cu autonomie deplină, ne-
guvernamentală, apolitică,
fără scop patrimonial, cu
personalitate juridică. Aso-
ciaţia are ca scop principal
apărarea intereselor profe-
sionale şi sociale ale ingi-
nerilor, realizarea unităţii de
acţiune a acestora, în vederea
întăririi autorităţii, presti-

giului titlului şi profesiei de
inginer.  La sfârșitul anului
2013 în baza de date existau
5.547 de membri. Sucursala
Suceava a AGIR are 117
membri.
Participanții la Congres au
apreciat în mod deosebit locul
și rolul AGIR, atât în bogata
sa istorie, de aproape un
secol, cât și în intervalul care
a făcut obiectul analizei
Congresului, care a arătat că
asociația profesională a ingi-
nerilor români a fost și este o
componentă de seamă a
societății civile, un factor
propulsor al progresului știin-
țifico-tehnic la scară națio-
nală. S-a exprimat, totodată,
convingerea că AGIR va fi și
în viitor un colaborator com-
petent și responsabil al
organizațiilor și instituțiilor
care au transmis mesaje, în
vederea îndeplinirii obiecti-
velor comune subordonate
intereselor majore ale întregii

societăți românești. În cadrul
acestui Congres, Prof. univ.
dr. ing. Radu Dumitru Pentiuc
a fost ales membru în

Consiliul Director al Asoci-
ației Generale a Inginerilor
din România (AGIR).
Profesorul Radu Pentiuc este
preşedinte al sucursalei AGIR
Suceava şi Director al Depar-
tamentului de Electrotehnică
din cadrul Facultăţii de Ingi-
nerie Electrică şi Ştiinţa
Calculatoarelor.

Drum în jos cu înger

Cel mai nou spectacol al
trupei studenţeşti „Fabu-
linus”, din cadrul Univer-
sităţii „Ştefan cel Mare”
Suceava a încântat publicul
spectator la Teatrul „Mihai
Eminescu” din Botoşani.
„O reprezentaţie magică
despre cele patru vârste ale
dragostei”, „Drum în jos cu

înger” după Oleg Bogaev îi
are în distribuţie pe studenții
USV Mihai Cerneanu,
Alexandru Pahomi, Vera
Țăran, Alexandru Huţanu,
Silvia Timofti, Adrian Cră-
ciunescul, Tania Dombrov,
Andrei Traian, Simina
Caletcă, Alexandru Stan, Ana
Gubca, Iuliana Girigan.
Regia artistică, scenografia şi

traducerea sunt semnate Ion
Sapdaru, iar mişcare scenică
şi coregrafia, de Vica Bucun.

7  februarie

6  februarie

14  februarie
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Expoziţie de fotografie la
Galeria „Theodor Pallady”:
„Caii de sub Chiciura”,
Codruţ Şerban

Uniunea Artiştilor Plastici din
România, filiala Iaşi a orga-
nizat la Galeria „Theodor
Pallady” din Iaşi expoziţia de
fotografie „Caii de sub
Chiciura”, semnată Codruţ
Şerban. Proiectul fotografului
Codruţ Şerban a început în
urmă cu 4 ani,  fiind susţinut
de Universitatea „Ştefan cel
Mare” din Suceava şi s-a
materializat prin publicarea
unui album de fotografie în
anul 2013. Codruţ Şerban este
în prezent lector dr. în cadrul
Facultăţii de Litere şi Ştiinţe
ale Comunicării din USV,

ocupând şi funcţia de
prodecan. Expoziţia este
dedicată cailor Hergheliei
Lucina, dezvăluind preo-
cuparea constantă pentru
universul cabalin şi pasiunea
fotografului pentru natură.
Siluetele cabaline sunt
surprinse în 48 de fotografii
alb şi negru (40 in format A3,
8 in format A2), această
cromatică minimalistă urmă-
rind să potenţeze vizitatorului
impresia de atemporal.
Artistul fotograf marturiseşte
că a realizat fotografiile din
această expoziţie pe parcursul
a patru ani; ni-l inchipuim
aşadar studiindu-şi cu răbdare
personajele dar nu într-un
atelier sau la o masă de scris,

ci chiar în mijlocul naturii,
surprinzând cu unealta sa de
creaţie - aparatul fotografic -
momente fugare.

Practica pedagogică –
altfel…

În contextul manifestărilor
studențești pe care le
organizează, Facultatea de
Ştiinţe ale Educaţiei (FSE)
din USV vine în întâmpinarea
nevoilor de formare specia-
lizată a viitorilor profesori
pentru învăţământul primar şi
preşcolar cu o diversificare a
posibilităţilor de efectuare a
practicii pedagogice. Astfel,
prin  intermediul Centrului de
formare continuă al USV
situat în Vatra Dornei,
studenţii FSE au beneficiat de
experienţe de practică peda-
gogică inedite, realizate în

mediul rural şi urban montan,
reuşind să configureze o
imagine despre specificul
educaţiei în şcoala rurală.
Gazdele activităţii au fost
Școala şi Gradiniţa din Poiana
Stampei, aflate sub coordo-
narea domnului profesor
Vasile Chiforescu, precum şi
Scoala nr. 1 și Grădinița cu
program Prelungit „Scufița
Roșie” din Vatra Dornei
coordonate de prof. Daniel
Bereholschi. Activitatea a
propus experienţe semnifi-
cative de învăţare pentru
studenţi, dar şi posibilitatea
de a dărui celor mici expe-
rienţe de interrelaţionare şi
stimulare a creativităţii.
Studenţii au realizat împreună
cu elevii clasei a IV-a o
activitate de desenare-creare
de poveşti, oferind astfel
accesul către exersarea
potenţialului creativ, iar
copiilor de la grădiniţă le-au
prezentat o dramatizare,
folosindu-se de tehnicile
specifice teatrului de păpuşi.

Practica pedagogică a presu-
pus participarea studenţilor la
lecţii, precum şi analiza aces-
tora, urmată de sesiuni de
întrebări adresate mentorului.
Fiind o oportunitate de învă-
ţare experienţială, practica
pedagogică a presupus şi
reflecţii asupra celor trăite
pentru ca studenţii să fie
capabili să identifice propriile
lecţii utile devenirii personale
ca profesionişti în domeniul
educaţiei. Activitatea de prac-
tică pedagogică s-a derulat şi
într-un context nonformal,
studenţii realizând activităţi
creative cu copiii aflaţi în
plasamentul Mănăstirii din

20 februarie – 1 martie

26-28 februarie



februarie 2014 / info USV / 6

Podul Coşnei. Și în acest spa-
țiu studenții au realizat împre-
ună cu micii școlari și pre-
școlari activități de artis tico-
plastice și de timp liber și

le-au dăruit copiilor rechizite,
cărți de povești și  alimente.
Întreaga activitate a avut un
dublu scop: de exersare a
abilităţilor pedagogice, dar şi

de trăire a unor valori
fundamentale umane precum
generozitatea, cooperarea,
responsabilitatea, gratitudi-
nea.

Formarea cadrelor
didactice - prezent și
perspective

Centrul de Formare Continuă
de la Vatra Dornei al USV a
găzduit manifestarea cu tema
„Formarea cadrelor didactice
– prezent și perspective“
susținută de conferențiar univ.
dr. Otilia Clipa, decan al
Facultăţii de Ştiinţe ale
Educaţiei. La manifestare au
participat cadre didactice de
la Facultatea de Științe ale
Educației, studenți și
reprezentanți ai cadrelor
didactice din mediul preuni-
versitar care activează în
învățământul dornean. Ideile
propuse spre dezbatere au fost

diverse şi au dezvoltat
problematici referitoare la
conceptele utilizate în
domeniul formării cadrelor
didactice, al practicării
profesiei în mediul rural dar
și urban și problematica
mentoratului. Au fost anali-
zate și aspectele legislative
actuale şi status-ul şi rolurile
multiple ale profesorilor. De
asemenea, au fost analizate
opiniile studenţilor anului III
și II legate de percepţia
asupra oportunităţilor de
practică pedagogică şi a
rolului formatorului în mediul
rural. Au fost propuse
modalităţi de optimizare ale
activităţilor de practică peda-

gogică.  Activitatea a fost un
bun prilej de a realiza proiecte
profesionale și personale între
studenții de anul III și II și o
parte dintre absolvenții
facultății de Științe ale
Educației din această zonă.

Festivalul primului roman

La sfârșitul lunii februarie
2014, grupul de lectură de la
Universitatea „Ștefan cel
Mare” s-a reunit pentru a
desemna, ca în fiecare an,
romanul pe care îl consideră
demn de a intra în finala
competiției din cadrul mani-
festării europene FESTIVAL
DU PREMIER ROMAN/
FESTIVALUL PRIMULUI
ROMAN.
În colaborare cu Institutul
Francez din Iași, acest tip de
activitate - care prefațează
diversele activități din LUNA
FRANCOFONIEI la USV –
aduce în prim plan autori
francezi sau francofoni, publi-
cați de importante edituri din

Franța, care sunt debutanți în
domeniul romanului. Sub
coordonarea prof. dr. Elena-
Brândușa Steiciuc, Director al
Consiliului Studiilor Univer-
sitare de Doctorat (C.S.U.D.),
grupul de lectură - alcătuit din
lector dr. Olga Gancevici,
lector dr. Nicoleta Moroșan,
lector dr. Ioana-Crina Coroi,
lector dr. Camelia Biholaru,
asist. dr. Corina Iftimia, dr.
Anca Măgurean, dr. Briana
Belciug - a deliberat îndelung
asupra celor cinci autori
înscriși în concurs, relevând
aspectele cele mai interesante
ale identității lor scriitoricești.
Câștigătorul din 2014, desem-
nat în această etapă, este
Nicolas Clément, cu romanul
Sauf les fleurs, un text prin

care, cu siguranță, autorul se
va impune în generația
romancierilor francezi din
acest început de mileniu.

27  februarie

28  februarie
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Hotărârile Senatului

Hotărârea nr. 10/ 6 februarie 2014 cu privire la aprobarea colaborării între USV și Academia de
Științe Economice din București.

Hotărârea nr. 11/ 6 februarie 2014 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului cadru privind
examinarea şi notarea studenţilor (R12).

Hotărârea nr. 12/ 6 februarie 2014 cu privire la aprobarea criteriilor de acordare a burselor
speciale, din venituri proprii, în anul universitar 2014 – 2015.

Hotărârea nr. 13/ 6 februarie 2014 cu privire la aprobarea Planului operaţional din cadrul USV
pentru anul 2014.

Hotărârea nr. 14/ 6 februarie  2014 privind stabilirea cuantumului taxelor de studiu și a altor
taxe și tarife percepute în anul universitar 2014 – 2015.

Hotărârea nr. 15/6 februarie 2014 privind aprobarea metologiilor privind organizarea
examenelor de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2013-2014.

Hotărârile Consiliului de Administrație

Hotărârea nr. 3/ 4 februarie cu privire la numirea Coordonatorului Compartimentului de
transfer tehnologic şi companii spin-off.

Hotărârea nr. 4/4 februarie 2014 cu privire la aprobarea concediului pentru formare
profesională, fără plată, pentru domnul  tehnician Iulian CHIUCHIŞAN.

Hotărârea nr. 5/ 4 februarie 2014 cu privire la aprobarea concediului fără plată, pentru doamna
Lilioara GHERASIM, cadru didactic FSE.
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