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Recital 

 

Casa de Cultură a Studenților 

din cadrul Universității „Ște-

fan cel Mare” din Suceava a 

organizat un recital extraordi-

nar cu basul de talie interna-

țională George Crăsnaru și 

pianistul Remus Manoleanu. 

Laureat cu Premiul I la Con-

cursul Internațional George 

Enescu din 1970, solist al 

Operei bucureștene timp de 

un deceniu, basul George E-

mil Crăsnaru a realizat o im-

portantă carieră internațională 

dupa 1980, având drept repere 

scenele operelor germane din 

Wiesbaden, Bonn și Saar-

brucken. În activitatea sa ar-

tistică a interpretat 140 de ro-

luri din diverse opere: baroc, 

classic, romantic, contempo-

ran. În repertoriul său vocal-

simfonic sunt peste 200 de 

cantate și oratorii din toate 

epocile și nenumărate lieduri. 

A cântat pe marile scene de 

operă din Hamburg, San Car-

lo-Neapole, Zurich, Opera 

Germană-Berlin, Koln, Bonn, 

Monte Carlo, Madrid, Paris-

Bastille, Budapesta și altele. 

Pianistul Remus Manoleanu a 

primit în anul 2010 Premiul 

de Excelență în Interpretare al 

Forumului Muzical Român. 

 

Rezultate remarcabile ale 

studenţilor Facultăţii de Li-

tere şi Ştiinţe ale Comuni-

cării  

 

La Iaşi avut loc cea de a  

XLI-a ediţie a Colocviului 

Naţional Studenţesc „Mihai 

Eminescu”, considerat cel 

mai vechi şi mai prestigios 

colocviu filologic din ţară. Au 

fost reprezentate toate facul-

tăţile de litere din România şi 

din Republica Moldova iar 

studenţii suceveni, ca şi în 

anii precedenţi, s-au evi-

denţiat prin câteva rezultate 

cu adevărat importante. Maria 

Habur, studentă în anul al III-

lea la secţia română-ucra-

ineană, a obţinut premiul al 

II-lea (profesori coordonatori: 

Angela Robu, Volodymyr 

Antofiychuk şi Dorel Fînaru); 

Viorica Mutescu, studentă în 

anul al III-lea la secţia ro-

mână-franceză, a fost re-

compensată cu premiul al III-

lea (profesori coordonatori: 

Raluca Balaţchi, Corina If-

timia şi Dorel Fînaru), iar Ca-

melia Hreban, studentă în 

anul al II-lea la masteratul de 

Literatură română în context 

european, a revenit la Sucea-

va cu premiul special al 

juriului (profesor coordonator 

Claudia Costin). Şi rezultatele 

obţinute la ediţia din acest an 

a Colocviului Naţional Stu-

denţesc „Mihai Eminescu” 

sunt o dovadă că Facultatea 

de Litere şi Ştiinţe ale Comu-

nicării din cadrul Universităţii 

„Ştefan cel Mare” din Su-

ceava este una dintre cele mai 

bune facultăţi cu profil filo-

logic din România. 

 

Simpozionul Naţional 

CONSENSUS, ediția a VI-a 

 

Colectivul de Engleză al De-

partamentului de Limbi și Li-

teraturi Străine de la Facul-

tatea de Litere și Științe ale 

Comunicării din Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Sucea-

va a organizat cea de-a șasea 

ediție a Simpozionului Națio-

nal CONSENSUS (Confe-

rence for Students of English 

Studies at the University of 

Suceava), cu tema generală 

Exclusion and Belonging (Ex-

cludere și Apartenență).  Con-

ferința s-a adresat studenților 

angliști şi americaniști şi a a-

vut ca scop abordarea critică a 

modelelor culturale şi sociale 

suficient de influente pentru a 

fi recognoscibile în comuni-

carea publică din spațiul an-

glo-american și nu numai. 

Lucrările prezentate în cadrul 

conferinței au abordat trans-

ferul cultural și politic prin 

intermediul discursului este-

tic, cultura apartenenței și a 

segregării în textul literar, in-

terculturalismul mediului di-

gital sau comunicarea video a 

retoricii identitare, printre al-

tele. Au participat studenţi de 

la toate nivelurile de studiu 

(licenţă, masterat, doctorat), 

de la universităţi din Bucu-

reşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Chi-

na - University of Mining and 

Technology, Xuzhou, Jiang-

su) și Suceava. Deschiderea 

Evenimente 
 

5 mai 2015 

 

7-8 mai 2015 

 

7-9 mai 2015 
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oficială a simpozionului a 

avut loc vineri, 9 mai 2014, la 

ora 9.00, în amfiteatrul „Eu-

gen Lovinescu” (A115), din 

Corp A al USV. Tot atunci, 

Profesor asociat Erika Schul-

tes, Fulbright Teaching Assis-

tant la Universitatea „Ştefan 

cel Mare” din Suceava, a sus-

ţinut o conferinţă. 

 

Zilele şi Nopţile Studenţeşti 

USV, Ediția a V-a 

 

Asociația Studenților din Uni-

versitatea Suceava (ASUS) și 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava (USV), în 

parteneriat cu Casa de Cultură 

a Studenților Suceava, au 

organizat cea de-a V-a ediție 

a Zilelor și Nopților Studen-

țești USV, un proiect finanțat, 

în principal, de Casa de Cul-

tură a Studenților și Minis-

terul Educației și Cercetării 

Științifice. ZNSt - USV este 

cel mai mare proiect des-

fășurat în campusul univer-

sitar sucevean și are ca scop 

implicarea tuturor participan-

ților într-o serie de activități 

recreative, care le-au oferit 

ocazia de a experimenta viața 

studențească la un alt nivel. 

Programul a inclus o gamă 

variată de evenimente, înca-

drate în cele cinci departa-

mente stabilite de organiza-

tori: Cultural – Educațional, 

Sănătate și Mediu, Sportiv, 

Treasure Hunt și Divertis-

ment, la care s-au adăugat 

manifestările științifice orga-

nizate în cadrul facultăților. 

Printre organizatori se mai 

numără și următoarele orga-

nizații studențești: AIESEC 

Suceava, Asociația Tinerilor 

Istorici și Diplomați (ATID), 

Grupul de Inițiativă a Româ-

nilor din Basarabia (GIRB), 

Asociația Studențească FI-

®ESC, Asociația Studenților 

Creștini-Ortodocși (ASCOR), 

Asociația Eco-Bucovina, A-

sociația Studenților Implicați 

în Dezvoltarea Carierei 

(AStID), OSCER Suceava și 

European Law Student’s As-

sociation (ELSA). Studenții și 

tineretul sucevean au parti-

cipat în număr mare la eveni-

mentul de deschidere a  Zile-

lor și Nopților Studențești 

USV - concertul cu Guess 

Who în aer liber, de pe espla-

nada din faţa corpului A, 

urmat de peste 100 de eveni-

mente (concerte, spectacole 

de teatru, ateliere de lucru, 

concursuri, competiții spor-

tive, conferințe, excursii, 

noaptea muzeelor, proiecții de 

film în aer liber, foc de 

tabără, festival de film 3D 

etc.) pe parcursul celor trei 

săptămâni de festival.   
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Zilele Germanisticii  

 

La Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava a avut loc 

conferința cu tema Întoarce-

rea mitului. Ernst Jünger şi 

România/ Ernst Jünger şi 

românii. Prezentarea a fost 

susținută de prof. dr. Alexan-

der Rubel în amfiteatrul „Di-

mitrie Leonida” din corpul D 

al USV. În aceeași zi, de la 

ora 18:00, s-a desfășurat ver-

nisajul expoziţiei de istorie, 

Wir wollen freie Menschen 

sein! Der DDR Volksaufstand 

vom 17. Juni 1953 (Noi vrem 

să fim oameni liberi! Revolta 

populară din Republica De-

mocrată Germană, din data de 

17 iunie 1953). Evenimentul 

a avut loc în holul pentru 

expoziții din corp A al USV 

și a beneficiat de o prezentare 

bilingvă. Atât primul eveni-

ment cât și cel de-al doilea au 

fost organizate cu ocazia cele-

brării Zilelor Germanisticii 

Sucevene, ediția 2015. 

 

Târgul de carte, ediția a II-a 

 

Biblioteca Universităţii „Şte-

fan cel Mare” Suceava a or-

ganizat a doua ediţie a 

Târgului de carte. Anul acesta 

şi-au anunţat participarea 

edituri din Bucureşti, Iaşi şi 

Suceava, printre care Tritonic, 

MatrixRom, Cărtureşti, Lu-

men, Editura Universităţii 

„Alexandru Ioan Cuza” din 

Iaşi şi Alexandria Librării. 

Acestea au prezentat atât cărţi 

de specialitate din domenii 

precum litere, etică, istorie, 

filosofie, asistenţă socială, so-

ciologie, ştiinţe ale educaţiei, 

studii juridice, cât şi cărţi 

pentru publicul larg prezent la 

eveniment. În cadrul aceluiaşi 

târg de carte, în ziua de 14 

mai, la ora 15, a a avut loc la 

Book Cafe – USV lansarea 

cărţii Imaginea nefratelui în 

literatură a lector dr. Simona-

Maria Drelciuc, cadru di-

dactic al Facultății de Științe 

Economice și Administrație 

Publică a USV. Imaginea ne-

fratelui în literatură îşi pro-

pune să analizeze metamor-

fozele personajului mitic de-

numit în titlul lucrării Nefra-

te, opusul Fratelui. Asimilat 

personajului biblic Satan sau 

Diavolul, odată cu apariţia 

creştinismului, Nefrate/ Ne-

fârtate împrumută caracterul 

de adversar al lui Dumnezeu-

Fârtate, deşi nu într-o opoziţie 

atât de contrastantă precum 

cea din dogma creştină ofi-

cială, păstrând atributele unui 

colaborator creativ şi ingenios 

la facerea lumii, mai ales în 

mentalitatea omului simplu” a 

precizat lector univ. dr. 

Simona-Maria Drelciuc. Lan-

sarea volumului a fost 

moderată de dr. Ana Frunză, 

reprezentant al Editurii 

Lumen, și completată de dia-

loguri între invitații autoarei, 

criticul literar Mircea A. Dia-

conu, prorector,  conf. univ. 

dr. Luminița Turcu, decan al 

Facultății de Litere și Științe 

ale Comunicării, prof. univ. 

dr. Antonio Sandu, director al 

Editurii Lumen. În cadrul ace-

luiași Târg de carte, sub ge-

nericul „5 cărţi de şi despre 

Vasile Tudor”, USV a găzduit 

lansarea a patru cărţi care 

poartă semnătura poetului su-

cevean şi a unui volum co-

lectiv care analizează discur-

sul poetic al acestuia: Escor-

tele tăcerii (Editura Char-

mides, Bistriţa, 2014), 

Sălbatica stafie/ Savage 

Ghost, traducere de Olimpia 

Iacob şi Jim Kacian (Timpul, 

Iaşi, 2014), La ronda de so-

ledad/ Rondul de singurătate, 

Antología, traducción, estudio 

preliminar y postfacio de Do-

rel Fânaru y Enrique No-

gueras (El Genio Maligno, 

Granada, 2014) şi Cartea so-

netelor (Timpul, Iaşi, 2015), 

respectiv de volumul colectiv 

coordonat de Dorel Fînaru 

Analiza discursului poetic. 

Comentarii ale textelor volu-

mului Pietre curgătoare, de 

Vasile Tudor, Argument, stu-

diu introductiv, postfaţă, bi-

bliografie şi indici de Dorel 

Fînaru (Editura Universităţii 

„Ştefan cel Mare”, Suceava, 

2015). Au luat cuvântul la 

lansare Mircea A. Diaconu, 

Sabina Fînaru, Luminiţa 

Turcu, Gina Puică, Vlad Si-

12 mai 2015 

 

14-15 mai 2015 
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bechi, Lavinia Seiciuc şi Do-

rel Fînaru. Secvenţele de pre-

zentare şi comentariu au fost 

alternate cu momente de re-

citare trilingvă (română, en-

gleză, spaniolă) din versurile 

poetului, momente susţinute 

de câţiva studenţi ai USV. 

Prof. univ. dr. Mircea A. Dia-

conu a remarcat că Vasile Tu-

dor scrie „o poezie care 

exploatează concretul, pro-

zaicul, cotidianul”, iar conf. 

univ. dr. Sabina Fînaru a spus 

că poezia acestuia, „care pare 

anacronică”, este „peste mode 

şi timp”. Decanul Facultăţii 

de Litere şi Ştiinţe ale Comu-

nicării, conf. univ. dr. Lumi-

niţa Elena Turcu, a semnalat, 

în prezentarea aceleiaşi cărţi, 

că răsfoind-o „plonjăm într-

un teritoriu liric în care erosul 

se reuneşte cu thanatosul”. 

Poetul, care a oferit cărţile 

sale participanţilor la eveni-

ment, a acordat la final auto-

grafe. Tot în cadrul târgului 

de carte au fost lansate două 

volume de Sabina Fînaru: 

Translucidităţi (Paralela 45, 

2014) şi Poeţi romantici 

(Universitatea Naţională  

„Yurii Fedkovici” din Cernă-

uţi, 2015). Sabina Fînaru s-a 

născut la Suceava, a absolvit 

Facultatea de Litere a Univer-

sității „Alexandru Ioan Cuza” 

din Iași, unde și-a susținut și 

doctoratul, cu o teză despre 

Mircea Eliade; a predat, timp 

de doi ani, limba și civilizația 

românească la Delhi Univer-

sity și a refăcut, pentru prima 

dată integral traseul lui Mir-

cea Eliade prin India. În 

prezent, este conferențiar 

universitar la Facultatea de 

Litere și Științe ale Comu-

nicării  a Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava, unde 

predă cursuri despre Istoria 

literaturii române, Literatură, 

istorie și reprezentare, Lite-

ratură autobiografică și Școli 

critice europene, și lector de 

limbă română în cadrul 

Lectoratului român al USV 

din cadrul Universității 

Naționale „Yurii Fedkovici” 

din Cernăuți, Ucraina. Este 

secretar al Societății Scriito-

rilor Bucovineni, redactor al 

„Bucovinei literare”, al revis-

tei de artă plastică „InfoArt-

USV” și al revistei academice 

„Meridian Critic”. A publicat 

articole în reviste ca: „Româ-

nia literară”, „Limba româ-

nă”, „Convorbiri literare”, 

„Cronica”, „Hyperion”, „Vi-

traliu”, „Conta”, „Caiete sil-

vane”, „Poesis”, „Bucovina 

literară” etc., precum și în 

„Lecturi filologice” și „Limba 

română” (Chișinău). 

 

Colocviul Internațional 

„Omul și Mitul”, ediția a 

VI-a  

 

Departamentul de Limbă şi 

Literatură Română şi Ştiinţele 

Comunicării şi Centrul de 

cercetare „Inter Litteras et 

Terras” din cadrul Facultăţii 

de Litere şi Ştiinţe ale Comu-

nicării, în colaborare cu Fa-

cultatea de Litere şi Ştiinţe 

Umaniste de la Universitatea 

„Hassan II” din Casablanca, 

Maroc şi Centrul Cultural 

Bucovina din Suceava, au 

organizat cea de-a VI-a ediţie 

a Colocviului Internaţional 

„Omul şi mitul. Fiinţa umană 

şi aventura spiritului întru cu-

noaştere. Dimensiune mitică 

şi demitizare”, ediție axată pe 

chestiunea raporturilor dintre 

Orient şi Occident. Aşa cum 

se sugerează încă din titlu, 

prin ediţia din acest an a Co-

locviului „Omul şi mitul” s-a 

dorit explorarea a noi fațete 

ale imaginarului occidental şi 

oriental şi modul în care ima-

ginea „celuilalt” a fost cons-

truită şi reprezentată „aici” şi 

„acolo” din cele mai vechi 

timpuri până astăzi. În deschi-

dere au fost susținute confe-

rințe în plen de Adel Fartakh, 

Mircea A. Diaconu, Juan Pa-

reides, Ahmed Achaaban. Ul-

terior, lucrările colocviului s-

au desfăşurat pe trei secţiuni 

paralele (mit şi limbaj, mit şi 

literatură, mit şi antropologie 

culturală). Au participat uni-

versitari din opt ţări şi de pe 

trei continente. Manifestarea 

a fost deschisă atât publicului 

universitar dar și publicului 

larg, interesat de tematicile   

expuse.  

14-15 mai 2015 
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Bogat palmares USV la 

EUROINVENT 2015 

 

Universitatea „Ştefan cel Ma-

re” din Suceava a participat la 

European  Exhibition of Crea-

tivity and Innovation – EU-

ROINVENT 2015, eveniment 

cu o largă participare inter-

naţională. Au fost reprezen-

tate peste 30 de ţări, printre 

care: Statele Unite ale Ame-

ricii, Polonia, Grecia, Por-

tugalia, Rusia, Croaţia, Bra-

zilia, Turcia, Macedonia, Bul-

garia, Iran, Coreea de Sud, 

Malaezia etc. Universitățile 

participante au fost Politeh-

nica Bucureşti, Universitatea 

Tehnică din Cluj-Napoca, 

Universitatea „Transilvania” 

din Braşov, „Lucian Blaga” 

din Sibiu, „Gheorghe Asachi” 

din Iaşi, Universitatea din 

Craiova etc. În urma proce-

sului de jurizare, USV a câș-

tigat următoarele premii: 

Medalia de aur pentru Con-

vertor electromecanic cu ro-

tor rulant - Constantin Ungu-

reanu şi Adrian Graur. Meda-

lia de aur pentru Roata mo-

toare electromagnetică – Ra-

du Pentiuc, Lorin Cantemir, 

Leon Mandici, George Maha-

lu şi Dorel Cernomazu. Me-

dalia de aur pentru Pompa 

electrochimică cu lichid – 

Dorel Cernomazu, Cristina 

Prodan, Elena Savu, Mariana 

Milici, Mihai Raţă, Dan Mi-

lici. Medalia de aur pentru 

Micromotor electrochimic – 

Dorel Cernomazu, Adrian 

Graur, Ilie Niţan, Mariana 

Milici, Dan Milici, Constan-

tin Ungureanu, Daniela Olaru, 

Ovidiu Tanta, Mihaela Poie-

nar, Ilie Romaniuc. Medalia 

de aur pentru Vibromotoare 

electrostrictive cu polimeri – 

Dorel Cernomazu, Mihai Ra-

ţă, Ilie Niţan, Mariana Milici, 

Dan Milici, Constantin Un-

gureanu, Daniela Olariu, Mi-

haela Poienar, Ilie Romaniuc. 

Medalia de argint pentru 

Dispozitiv pentru măsurarea 

şi testarea anticipării umane 

– Virgil Adrian Moroşan La-

rionescu, Andreeea Gabriela 

Lazăr. Medalia de bronz pen-

tru Sistem pentru monito-

rizarea vribraţiilor mecanice 

– Călin Ciufudean, Corneliu 

Buzduga, Călin Tărăbuţă. 

 

Rezultate sportive remarca-

bile ale studenților USV 

 

Doi studenţi ai Universităţii 

„Ştefan cel Mare” din Sucea-

va s-au distins la competiţii 

desfăşurate în cadrul Campio-

natului Naţional Universitar 

de Atletism, organizat la Pi-

teşti. Andrei Gag, masterand 

la Facultatea de Educaţie Fi-

zică şi Sport a USV, a obţinut 

două medalii de aur la probele 

de disc şi greutate, iar Ştefan 

Dornean, student la Faculta-

tea de Inginerie Electrică şi 

Ştiinţa Calculatoarelor, s-a 

clasat pe locul al II-lea la pro-

ba de 10 Km marş. Andrei 

Gag, sportiv legitimat la Clu-

bul Sportiv Universitar din 

Suceava (antrenor Ioan Zan-

firache) va reprezenta USV la 

Campionatul Mondial Uni-

versitar care va avea loc în 

Coreea de Sud. „Sperăm ca la 

Campionatul Mondial Uni-

versitar Andrei să arunce pes-

te 20 m şi să obţină o clasare 

în primii şase studenţi sportivi 

din lume”, a declarat conf. 

univ. dr. Elena Raţă.

Concursul internaţional 

Hard&Soft, Ediția XXII 

 

An de an competiţia își pro-

pune să testeze competențele 

tehnice, hardware și software, 

şi de relaționare socială ale 

viitorilor ingineri. Pe parcur-

sul celor 5 zile de desfășurare 

a concursului, echipe formate 

din câte 4 studenți rezolvă 

sarcini cu un grad ridicat de 

complexitate. Anul acesta s-

au înscris la concurs 15 echi-

paje - 10 din ţară (Cluj-Na-

poca și Oradea cu câte un 

echipaj, București, Timișoara, 

Iaşi și Suceava cu câte 2 echi-

paje) şi 5 din străinătate (Cer-

năuţi și Vinița – Ucraina, Chi-

şinău – Republica Moldova, 

Ilmenau – Germania, Novi 

14-17 mai 2015 

 

16-17 mai 2015 

 

18 - 22 mai 2015 
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Sad – Republica Serbia). Te-

ma propusă pentru ediţia 

2015 a concursului s-a intitu-

lat Vânatoarea de comori şi a 

avut ca subtitlu Wearables go 

Walkabout. Participanţii au 

avut ca sarcină realizarea unui 

sistem portabil care să înde-

plinească trei sarcini distincte: 

1) orientare spațială: urmări-

rea unui traseu parcurs de că-

tre un subiect uman în cam-

pus, cu ajutorul tehnologiei 

RFID și monitorizat pe Twit-

ter; 2) colectarea și înregis-

trarea de date biometrice de la 

subiect și mediul înconjură-

tor: puls, respirație, tempera-

tură corporală și a mediului 

înconjurător, distanța parcur-

să, umiditate etc.; 3) vână-

toarea de „comori electroni-

ce”: sistemul trebuie să iden-

tifice și să măsoare „o comoa-

ră electronică” la fiecare 

punct intermediar de pe tra-

seu. Fiecare echipă a a avut la 

dispozitie un kit Intel Edison 

cu interfaţa Arduino (sponso-

rizare oferită de compania In-

tel), un subsistem RFID cu 

două tag-uri, senzori pentru 

date biometrice și de mediu, 

senzori pentru identificarea şi 

măsurarea „comorilor elec-

tronice”. Echipele concurente 

au avut mai multe sarcini de 

lucru: să construiască un ac-

cesoriu portabil; să colecteze 

date biometrice de la subiect 

și să monitorizeze mediul; să 

identifice și să măsoare în 

mod autonom un parametru 

cheie al „comorii electro-

nice”; să colecteze și să înre-

gistreze date referitoare la tra-

seul parcurs cu ajutorul teh-

nologiei RFID; să comunice 

evoluția folosind Twitter prin 

intermediul retelei Wi-Fi din 

campus; să descarce toate da-

tele într-un format impus și să 

le trimită juriului, la întoarce-

rea la bază; să afișeze pentru 

public evoluția echipei proprii 

și datele colectate  într-o ma-

nieră personalizată. Fiecare e-

chipă și-a creat un cont pe 

Twitter, prin intermediul că-

ruia a comunicat cu juriul și a 

raportat evoluția până la juri-

zare. Juriul ediţiei 2015 a fost 

prezidat de Timothy Hall 

(Universitatea din Limerick, 

Irlanda) şi a fost format din 

următorii membri: Ciaran 

MacNamee şi Kevin Johnson 

(Universitatea din Limerick, 

Irlanda), Nicolae Foica şi A-

lexandru Nasalean (Service-

Xpert GmbH Munchen, Ger-

mania), Jean-Michel Duthil-

leul (Université Lille 1, Fran-

ţa). Premiul I din acest an a 

fost câștigat de echipa 2 a 

Facultății de Inginerie Elec-

trică și Știința Calculatoa-

relor, formată din studenții 

Mihai Marian Cenușă, Stelian 

Senocico,  Ciprian Sofronia şi 

Gheorghe Prelipcean, îndru-

mați de prof. univ. dr. ing. 

Alin Dan Potorac. Pe locul 

secund s-au clasat studenţii 

Politehnicii din Bucureşti, ur-

mați de un alt echipaj de la a-

ceeași universitate.  

 

 
 



 

 
9 / info USV /Mai 2015 

410 locuri pentru conversie 

profesională la USV 

 

Programele de conversie pro-

fesională organizate la Uni-

versitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava  se adresează atât 

cadrelor didactice încadrate în 

sistemul de învățământ pre-

universitar, cât și absolven-

ților cu diplomă de licență sau 

echivalentă care doresc să se 

specializeze într-un alt do-

meniu decât cel pentru care 

posedă diplomă de licență. 

Odată încheiate cursurile unui 

program de conversie pro-

fesională, profesorii/ absol-

venţii vor putea să predea și 

disciplina pentru care au obți-

nut diplomă după absolvirea 

programului de conversie. 

Propriu-zis, profesorii/ absol-

venţii pot obține o a doua 

diplomă de licență după patru 

semestre. Pentru anul univer-

sitar 2015-2016, specializările 

pentru care facultățile orga-

nizează concurs de admitere 

sunt Tehnologia informației și 

comunicării (60 de locuri), la 

Facultatea de Inginerie 

Electrică și Știința Calcu-

latoarelor; Educație tehnolo-

gică (30 de locuri), la Facul-

tatea de Inginerie Mecanică; 

Istorie (30 de locuri), la 

Facultatea de Istorie și Geo-

grafie; Limba și literatura Ro-

mână, Limba și Literatura 

Franceză, Limba și Literatura 

Engleză, Limba și Literatura 

Germană, Limba și Literatura 

Spaniolă, Limba și Literatura 

Italiană, Limba și Literatura 

Ucraineană (câte 30 de locuri 

pentru fiecare specializare), la 

Facultatea de Litere și Științe 

ale Comunicării, și 

Pedagogia învăţământului 

primar şi preşcolar (80 de 

locuri), la Facultatea de 

Științe ale Educației. După 

absolvirea acestor specia-

lizări, gradele didactice obți-

nute de profesorii deja înca-

draţi în sistem pentru prima 

specializare sunt valabile și 

pentru specializarea nou obți-

nută, iar noua diplomă obți-

nută conferă aceleași drepturi 

ca specializarea anterioară. 

Programele sunt la învăţă-

mânt cu frecvență, vor func-

ționa doar în regim cu taxă, 

iar, la final, cadrele didactice 

vor trebuie să susțină un exa-

men de absolvire. La sfârşitul 

studiilor de conversie profe-

sională, absolvenţii vor putea 

preda în şcoli şi licee noua 

disciplină studiată. 

 

Acord de cooperare cu Uni-

versitatea de Știință și Teh-

nologie din Hebei, China 

 

Reprezentanții Universității 

„Ștefan cel Mare” din Sucea-

va, prof. univ. dr. ing. Valen-

tin Popa, Rector, și prof. univ. 

dr. Ștefan Purici, Prorector cu 

relațiile internaționale, s-au 

întâlnit în data de 30 mai 

2015 cu delegația Provinciei 

Hebei din China. Delegația 

chineză a fost condusă de 

domnul Hou Jianguo, Direc-

tor al Diviziei Internaționale a 

Departamentului de Educație 

din Provincia Hebei. Acesta a 

fost însoțit de domnul Zhang 

Ruiguo, Director al Centrului 

Internațional de Mobilități al 

Provinciei Hebei, domnul Xu 

Yongzan, Director Departa-

ment Relații Internaționale al 

Universității de Știință și Teh-

nologie din Hebei, domnul 

Shang Liwei, Director al Cen-

trului Internațional de Mobi-

lități al Universității de Eco-

nomie și Afaceri din Hebei și 

de doamna Zhao Huijuan, 

Director Cooperare Interna-

țională și Comunicare al Uni-

versității de Finanțe din He-

bei. Discuțiile purtate s-au a-

xat pe direcțiile de interes co-

mun ale celor două părți și te-

me de cooperare în domeniile 

educației și cercetării. Dom-

nul Hou Jianguo a făcut o 

prezentare a provinciei Hebei, 

situată în estul Chinei, având 

o populație de 67 de milioane 

de locuitori alcătuită din 54 

de naționalități. În urma reor-

ganizării administrative în vi-

itorul apropiat, din provincia 

Hebei va face parte și capitala 

Chinei, Beijing. Reprezentan-

ții chinezi au subliniat intere-

sul lor pentru dezvoltarea re-

lațiilor cu statele din Europa 

Centrală și de Sud-Est. La 

rândul lor, reprezentanții 

USV au prezentat oportunită-

țile de colaborare cu China, în 

general, și cu Universitatea de 

Știință și Tehnologie din He-

bei (HEBUST), în special, ca-

re vor putea fi materializate în 

mobilități ale cercetătorilor 

(profesori și studenți ai am-

belor părți), activități de cer-

cetare comune etc. O altă mo-

dalitate de cooperare pe care 

cele două universități sunt 

dispuse să o sprijine sunt Șco-

lile de Vară, care să ofere ti-

nerilor și studenților posibili-

tatea cunoașterii reciproce a 

culturii și civilizației țării 

partenere. În cadrul acestei în-

tâlniri părțile au semnat un 

protocol de colaborare între 

USV și Universitatea de Ști-

ință și Tehnologie din Hebei 

care prevede înființarea la Su-

ceava, în cadrul USV, a unui 

Institut Confucius. Odată cu 

realizarea acestui deziderat, la 

Suceava va funcționa cel de-

al patrulea Institut Confucius 

(alături de cele trei institute 

înființate deja în România în 

25 mai 2015 

 

30 mai 2015 
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centrele universitare din Cluj-

Napoca, București și Sibiu) și 

singurul existent în Moldova 

istorică. Părțile au convenit 

că, în anul universitar urmă-

tor, reprezentanții celor două 

universități (USV și HE-

BUST) vor efectua vizite de 

documentare la instituția par-

teneră în vederea identificării 

și demarării unor proiecte de 

interes comun pentru cele 

două comunități academice. 

 

 

Legislație 

 

Ordin al Ministerului Educației și Cercetării Științifice nr. 3751/ 2015 de aprobare a Me-

todologiei-cadru referitoare la procesul de stabilire și de alegere a structurilor și funcțiilor de 

conducere la nivelul instituțiilor din sistemul național de învățământ superior, publicat în 

Monitorul Oficial nr. 336 din 18 mai 2015. 

Legea nr.118/ 2015 privind modificarea art. 151 din Legea educației naționale nr.1/ 2011, pu-

blicată în Monitorul Oficial nr. 361 din 26 mai 2015. 

OUG 13/ 2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru 

Achiziții Publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 362 din 26 mai 2015. 

 

 

Hotărârile Senatului USV 

 

Hotărârea nr. 57 din data de 13 mai 2015 cu privire la aprobarea modificării Calendarului 

alegerilor pentru mandatul 2016-2020 pentru funcţiile şi structurile de conducere din  

Universitatea „Ştefan cel mare” din Suceava  (Anexa 3 - Metodologia privind organizarea 

referendumului universitar, alegerea/numirea structurilor şi funcţiilor de conducere).  

 

Hotărârea nr. 58 din data de 13 mai 2015 cu privire la validarea alegerilor studenţilor 

reprezentanţi din cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor. 

 

Hotărârea nr. 59 din data de 19 mai 2015 cu privire la validarea rezultatului referendumului din 

data de 18.05.2015, organizat în cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava pentru 

alegerea modalităţii de desemnare a rectorului. 

 

Hotărârea nr. 60 din data de 19 mai 2015 privind aprobarea componenței comisiilor de concurs 

pentru ocuparea posturilor didactice vacante. 

 

Hotărârea nr. 61 din data de 19 mai 2015 cu privire la aprobarea reviziei Procedurii privind 

calculul și plata granturilor pentru studenți și personal în cadrul programului Erasmus+ (PO - 

SAE 06). 

 

Hotărârea nr. 62 din data de 19 mai 2015 cu privire la aprobarea repartizării locurilor – granturi 

de studii anul I, finanţate de la bugetul de stat pentru studii universitare de doctorat, an 

universitar 2015-2016. 

 

Hotărârea nr. 63 din data de 19 mai 2015 cu privire la organizarea Institutului de studii avansate 

din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.  

 

Hotărârea nr. 64 din data de 19 mai 2015 cu privire la modificarea organigramei academice a 

Universității și înființarea Centrului Integrat de Cercetare, Dezvoltare și Inovare pentru 

Materiale Avansate, Nanotehnologii și Sisteme Distribuite de Fabricație și Control. 
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Hotărârea nr. 65 din data de 19 mai 2015 cu privire la depunerea raportului de autoevaluare în 

vederea evaluării periodice de către ARACIS  a programului de studii universitare de licență 

Administrație Publică din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice și Administrație Publică. 

 

Hotărârea nr. 66 din data de 19 mai 2015 cu privire la depunerea raportului de autoevaluare în 

vederea autorizării către ARACIS  a programului de studii universitare de masterat Planning of 

new Tourism Products and Destination Management din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice 

și Administrație Publică. 

 

Hotărârea nr. 67 din data de 19 mai 2015 cu privire la depunerea raportului de autoevaluare în 

vederea evaluării periodice de către ARACIS  a programului de studii universitare de licență 

Geografie din cadrul Facultăţii de Istorie și Geografie. 

 

Hotărârea nr. 68 din data de 19 mai 2015 cu privire la acordarea titlului de Doctor Honoris 

Causa al Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava domnului prof.univ.dr. Peter SCHARFF. 

 

Hotărârea nr. 69 din data de 19 mai 2015 privind aprobarea modificării Bugetului de venituri și 

cheltuieli pentru anul 2015 și a plafoanelor maximale pe principalele linii bugetare începând cu 

data de 01.05.2015. 

 

Hotărârea nr.70 din data de 19 mai 2015 cu privire la includerea în facilitatea de credit a 

Proiectului cu titlul “Răspunsul pădurii la schimbările climatice cuantificat pe baza unei 

reconstituiri climatice multiseculare în regiunea Carpatica (CLIMFOR)”. 

 

Hotărârea nr. 71 din data de 19 mai 2015 cu privire la validarea alegerii membrului reprezentant 

în Consiliul Facultății de Științe Economice și Administrație Publică. 

 

Hotărârea nr. 72 – anulată. 

 

Hotărârea nr. 73 din data de 19 mai 2015 cu privire la aprobarea Strategiei de internaționalizare 

a Universității „Ştefan cel Mare” din Suceava. 

 

Hotărârea nr. 74  din data de 19 mai 2015 privind modificarea formatului de diplomă şi al 

plachetei de identificare acordate pentru unele dintre cele mai semnificative invenţii prezentate 

la evenimentele de specialitate. 

 

Hotărârea nr. 75 din data de 26 mai 2015 privind aprobarea componenței comisiilor de concurs 

pentru ocuparea postului didactic de lector universitar (poz. 39) în cadrul Facultății de Inginerie 

Alimentară 

 

 

 

Hotărârile Consiliului de Administrație 

 

Hotărârea nr.16 din data de 5 mai  2015 cu privire la numirea studentului reprezentant în 

Consiliul de Administrație al USV. 

 

Hotărârea nr.17 din data de 5 mai 2015 cu privire la aprobarea Calendarului pentru concursul de 

ocupare a posturilor didactice vacante, semestrul al II - lea, an universitar 2014 – 2015. 

 

Hotărârea nr. 18 din data de 5 mai 2015 cu privire la acordarea unor creșteri salariale, conform 

legislației în vigoare, unor categorii de personal din cadrul USV. 

 

Hotărârea nr. 19 din data de 26 mai 2015 cu privire la aprobarea plății primei tranșe a 

cofinanțării la realizarea Proiectului „Creșterea competitivității Clusterului Regional Inovativ 

EURONEST IT&C Hub și stimularea interacțiunilor dintre membri pentru dezvoltarea de 



 

 
Mai 2015 / info USV / 12 

produse și servicii de înaltă tehnologie”, conform Acordului de parteneriat prin care Uni-

versitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava devine partener în implementarea proiectului 

SisConGes. 
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