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Strategia de internaționali-

zare a USV elaborată în ca-

drul unui proiect POSDRU 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava a primit vizi-

ta unei echipe internaționale 

de experți, venită să ofere 

suportul necesar în vederea 

elaborării de către USV a 

unui plan strategic în dome-

niul internaționalizării. Întâl-

nirea a făcut parte dintr-un 

proiect derulat de Unitatea 

Executivă pentru Finanțarea 

Învățământului Superior, a 

Cercetării, Dezvoltării și Ino-

vării (UEFISCDI) și intitulat 

„Internaționalizare, echitate și 

management universitar pen-

tru un învățământ superior de 

calitate” (IEMU). Obiectivul 

general al proiectului este 

acela de a contribui la crește-

rea calității în sistemul de în-

vățământ superior românesc, 

în contextul european al Pro-

cesului Bologna, prin îmbu-

nătățirea abordării strategice a 

universităților din România la 

nivel local, național și inter-

național, în concordanță cu 

prevederile Legii nr 1/2011 a 

Educației Naționale. Pe ter-

men lung, se dorește îmbu-

nătățirea accesului la învăță-

mântul superior, creșterea ca-

lității acestuia, o mai bună a-

daptare a sa la cerințele națio-

nale și internaționale, precum 

și creșterea relevanței acestuia 

pe piața muncii. Pe toată du-

rata sa, proiectul oferă exem-

ple de bună practică, sprijină 

creșterea vizibilității sistemu-

lui educațional și adaptarea 

învățământului superior la 

tendințele și cerințele europe-

ne. Derulat în perioada aprilie 

2014 – septembrie 2015 și 

cofinanțat din „Fondul Social 

European” prin Programul O-

perațional „Dezvoltarea Re-

surselor Umane” (POSDRU), 

proiectul IEMU include 20 de 

universități, cărora le sunt 

adresate atât inițiativele-pilot 

de construcție de strategii 

instituționale, cât și opor-

tunitățile de formare în do-

meniile internaționalizare și 

management universitar. În 

vederea atingerii obiectivelor 

din cadrul proiectului, au fost 

implicați peste 60 de experți 

români și străini. Partenerii 

proiectului sunt: Asociația 

Internațională a Universități-

lor (IAU) – asociație ce reu-

nește universități din peste 

120 de țări, cu sediul central 

în Franța –, Școala Națională 

de Studii Politice și Admi-

nistrative (SNSPA) – institu-

ție din București cu expe-

riență în domeniul politicilor 

publice –, și Asociația pentru 

Implementarea Democrației 

(AID) – organizație non-gu-

vernamentală cu experiență în 

promovarea valorilor demo-

cratice, educarea tinerilor, 

promovarea responsabilității 

sociale și consolidarea institu-

țiilor democrației. Condusă de 

profesor Elspeth Jones, echi-

pa aflată în vizită la USV a 

fost compusă din profesorul 

Mihai Korka (raportor) și din 

experții Adrian Georgescu, 

din România, și Pierre 

Quertenmont, din Belgia. A-

ceștia s-au întâlnit cu repre-

zentanți ai conducerii USV, ai 

facultăților, departamentelor, 

cu studenții români, dar și cu 

cei străini aflați la studii sau 

în mobilitate internațională la 

Suceava, precum și cu repre-

zentanți ai serviciilor admi-

nistrative din cadrul uni-

versității. Invitații au susținut, 

de asemenea, un training și au 

participat la dezbateri. 

Evenimente 
 

5-7 februarie 2015 
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,,Salonul de iarnă” 

 

Asociaţia de artă „Nicolae 

Tonitza” (TAG - Tonitza Art 

Group) a deschis vineri, la 

galeria de artă din incinta 

Universităţii „Ştefan cel 

Mare” Suceava (Corp A, etaj 

I), expoziţia de pictură cu 

lucrările „Salonului de iarnă”, 

salon etalat iniţial (cu un nu-

măr mai redus de partici-

panţi), în luna decembrie 

2014, la Centrul pentru Susţi-

nerea Tradiţiilor Bucovinene 

din municipiul Suceava. Ex-

poziţia a marcat zece ani de 

activitate TAG (2005-2015), 

activitate lucrativă neîn-

treruptă, dinamică, permanent 

animată de prezenţe noi în 

rândul membrilor grupării ar-

tistice. La prezentarea expo-

ziţiei, conf. univ. dr. Sabina 

Fînaru a remarcat că, deşi este 

vorba de un Salon de iarnă, de 

pe pânze transpare „nostalgia 

luminii verii”, lumină care 

încălzeşte suprafaţa lucrărilor. 

Sabina Fînaru s-a referit în 

cuvântul său, trecând în re-

vistă fiecare expozant, la 

„relaţia subtilă a elementelor 

cosmosului” dintr-o serie de 

lucrări, la „dinamismul meta-

morfozelor” şi la „feeriile 

cromatice”, la decorativism” 

şi la „ipostazele romantice”, 

la „alegorizarea cubistă” şi la 

„obiectele inundate într-o 

lumină ireală”. Unul dintre 

artiştii expozanţi, Maria 

Teişanu, a prezentat apoi un 

scurt moment artistic, reci-

tând un poem de Gabriela 

Melinescu. La final, preşe-

dintele asociaţiei TAG, artista 

plastică Ana Maria Ovadiuc, 

a prezentat revista „Info Art 

USV” nr. 9, dedicată integral 

„Salonului de Iarnă”. 

 

Teatrul Național „Vasile 

Alecsandri” din Iași la USV 

 

Piesa de teatru „Tanti Cha-

nel” de Nikolai Koleada, în 

interpretarea actorilor Tea-

trului Național „Vasile Alec-

sandri” din Iași, este un eseu 

al apusului existenței omului 

pe pământ. Scrisă cu mult 

umor, dar și cu pronunțate 

tușuri dramatice și tragice, 

„Tanti Chanel” derivă clar din 

filonul realismului critic al 

marii literaturi ruse. Temele 

lui Dostoievski, Gogol, 

Cehov se împletesc firesc în 

opera acestui creator care 

caută să-și povestească isto-

riile sincer până la naturalism. 

Koleada balansează în piesele 

sale cu un curaj nebun pe 

marginea prăpastiei, alimen-

tându-se din vertijul spaimei 

al nesăbuinței și al hazardului.  

Trăirea maximă, marile 

prăbușiri interioare, colapsul 

emoțional pe fondul unei 

povești banale - acestea sunt 

mijloacele cu care își 

construiește piesele Nikolai 

Koleada, care nu se dezminte 

nici în ,,Tanti Chanel”. O 

poveste despre destinul omu-

lui ajuns la capătul drumului. 

Un elogiu adus demnităţii 

umane.

Concert de jazz la USV 

 

Casa de Cultură a Studenților 

din Suceava a organizat un 

concert de jazz cu Ana Cris-

tina Leonte Quintet,  un cvin-

tet de generație nouă, în care 

se regăsesc câteva dintre cele 

mai interesante nume ale 

jazzului românesc actual. Mu-

zica lor explorează noi sfere 

ale jazzului, unde nuanțe 

moderne se combină cu aro-

me modale, subtile amintiri 

folclorice sau mici izbucniri 

de improvizație. Compozițiile 

sunt originale, cu un sound 

special, adesea sensibil, echi-

librat între nou și tradițional, 

aranjament și improvizație 

spontană, simplitate și com-

plexitate. Compozițiile sunt 

originale, cu un sound adesea 

sensibil, echilibrat între nou și 

tradițional, aranjament și im-

provizație spontană, simpli-

tate și complexitate.    

                                      

15 -28 februarie 2015 

 

17 februarie 2015 

 

19 februarie 2015 
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Workshop „Dezvoltarea 

unei cariere de succes în 

domeniul IT&C” 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” Suceava, în parteneriat cu 

trei instituții de învățământ 

superior clasate la nivel națio-

nal, organizatoare de studii 

universitare de doctorat, si-

tuate în regiunea de dez-

voltare Nord-Est (Univer-

sitatea „Alexandru Ioan Cu-

za” din Iași, Universitatea 

Tehnică „Gheorghe Asachi” 

Iași, Universitatea „Vasile 

Alecsandri”, Bacău) și având 

ca lider Asociația de Dez-

voltare Intercomunitară Euro-

nest, derulează un proiect co-

finanțat de Fondul Social 

European, în cadrul domeniu-

lui major de intervenție 1.2 

„Calitate în învățământul 

superior”, denumit Programe 

de studii flexibile și compe-

titive pentru IT&C în Re-

giunea de Dezvoltare Nord-

Est (CompetIT&C). În cadrul 

acestui proiect a fost orga-

nizat la USV workshop-ul 

„Dezvoltarea unei cariere de 

succes în domeniul IT&C”, la 

care au participat atât repre-

zentanți ai mediului academic 

sucevean cât și ai unei firme 

IT din regiune, SC Easy 

PromoWeb SRL. Atelierul de 

lucru a fost adresat, în special, 

studenților de la programele 

de studii de licență și master 

în domeniul IT&C dar 

participarea a fost deschisă 

tuturor celor interesați de 

această temă. Atelierul de 

lucru organizat anterior în ca-

drul aceluiași proiect în luna 

decembrie a contribuit la de-

cizia firmei multinaționale 

invitate, Mind Software SRL, 

de a-și deschide o sucursală în 

Suceava. Prof. univ. dr. Mihai 

Dimian, coordonatorul pro-

iectului din partea USV, a 

prezentat un studiu realizat de 

D&D Research și platforma 

online www.pemeserie.ro  în 

perioadele 22 aprilie – 16 mai 

2014 și 6 octombrie – 27 

octombrie 2014, în timpul 

caravanei Samsung Trends of 

Tomorrow, în care aproape 

8.000 de elevi din 10 orașe 

mari din ţară (Arad, Baia Ma-

re, Bistrița, Năsăud, Oradea, 

Timișoara, Brăila, Buzău, 

Iași, Piatra Neamț, Roman, 

Suceava) au completat testele 

Self Directed Search-Holland, 

Intelligenz-Struktur-Test 

2000R și Big Five 

Questionnaire, în urma cărora 

le-au fost stabilite interesele 

vocaționale, competențele și 

elementele de personalitate. 

Rezultatele şi concluziile 

acestui studiu sunt relevante 

pentru proiectul desfăşurat 

dpentru că arată că tinerii 

români au abilitățile și inte-

resul necesare pentru mese-

riile din domeniul IT iar 

obiectivul principal al proiec-

tului este de a adapta și îmbu-

nătăți programele de studii de 

licență și master în domeniul 

IT&C şi de a crește com-

petențele absolvenților de stu-

dii în acest domeniu prin co-

relarea acestora cu specificul 

pieței regionale de forță de 

muncă. 

   

Legislație 

 

Ordinul Ministerului Educației și Cercetării Științifice nr. 3121 din 27 ianuarie 2015 privind 

organizarea și desfasurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare, publicat în 

Monitorul Oficial 107 din 10 februarie 2015. 

 

Ordinul Ministerului Educației și Cercetării Științifice nr. 3179/2015 privind aprobarea 

Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, 

publicat în Monitorul Oficial nr. 139 din 24.02.2015. 

 

26 februarie 2015 

 

http://www.pemeserie.ro/
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Ordinul Ministerului Educației și Cercetării Științifice nr. 3191/2015 pentru aprobarea 

Metodologiei privind recunoaşterea automată a calităţii de conducător de doctorat, în România, 

pentru persoanele care au obţinut această calitate în una dintre ţările Uniunii Europene, ale 

Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană şi în universităţi de prestigiu ale 

lumii, publicat în Monitorul Oficial nr. 126 din 18.02.2015. 

 

Ordinul Ministerului Educației și Cercetării Științifice nr. 3165/2015 pentru aprobarea 

Metodologiei cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, 

de master şi de doctorat pentru anul universitar 2015-2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 

129 din 19.02.2015. 

 

 

Hotărârile Senatului USV 

 

Hotărârea nr. 12/anulată. 

 

Hotărârea nr.13/19.02.2015 cu privire la aprobarea rapoartelor asupra concursurilor desfăşurate 

pentru ocuparea posturilor didactice scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2014 

– 2015. 

 

Hotărârea nr. 14/19.02.2015 privind aprobarea cuantumului taxelor de studiu și a altor taxe și 

tarife percepute în  anul universitar 2015-2016. 

 

Hotărârea nr.15/19.02.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 

funcţionarea Serviciului de Relaţii Publice, Comunicare şi Imagine (R 32) 

 

Hotărârea nr.16/19.02.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 

desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare. 

 

Hotărârea nr.17/19.02.201 cu privire la aprobarea Procedurii operaţionale privind organizarea 

examenului de promovare pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic (PO-SRU-03). 

 

Hotărârea nr.18/19.02.2015 cu privire la aprobarea Procedurii operaţionale privind organizarea 

concursului de ocupare a posturilor didactice auxiliare şi nedidactice (PO-SRU-02). 

 

Hotărârea nr.19/19.02.2015 privind redistribuirea unui loc bugetat pentru studii universitare de 

licenţă de la Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management la Facultatea de 

Silvicultură. 

 

Hotărârea nr. 20/19.02.2015 privind aprobarea formatului de diplomă şi al plachetei de 

identificare acordate pentru unele dintre cele mai semnificative invenţii prezentate la 

evenimentele de specialitate. 
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