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USV în Uzbekistan 

 

Internaționalizarea învăță-

mântului superior românesc 

constituie unul dintre ele-

mentele centrale ale mo-

dernizării educației din țara 

noastră, multe dintre uni-

versități asumându-și acest 

obiectiv prin adoptarea unor 

strategii instituționale de 

internaționalizare. În cadrul 

eforturilor de atragere a unui 

număr cât mai mare de 

studenți străini şi de stabilire a 

unor parteneriate cu instituții 

similare din diverse state ale 

lumii, participarea la târguri 

internaționale a devenit o 

prioritate a Universității „Ște-

fan cel Mare” din Suceava, 

prezentă în ultimii ani la 

evenimente de acest gen 

derulate în Turkmenistan, 

China, Maroc, Ecuador etc.  

În zilele de 3-5 noiembrie 

2016, în orașul Tashkent, 

compania uzbecă „ITE Uzbe-

kistan” în parteneriat cu 

British Council a organizat 

târgul „International Study 

Uzbekistan Expo – 2016”. 

Desfășurat în Palatul Tine-

retului din capitala țării, 

deschis oficial de gazde, în 

persoana Doamnei Nigora 

Khasanova, și de Domnul 

Christopher Allan, Ambasa-

dorul Marii Britanii în 

Uzbekistan, târgul a urmărit să 

prezinte oferta educațională a 

unor universități din Europa și 

Asia, între participanți numă-

rându-se și universitatea 

suceveană, interesată de un 

bazin de recrutare care se ci-

frează la circa 600 mii de 

absolvenți de liceu anual. Inte-

res deosebit în rândul 

vizitatorilor au provocat pro-

gramele de masterat și 

doctorat ale USV, dar și cele 

de licenţă, precum și aspectele 

legate de condițiile de admi-

tere, taxele de studiu, infra-

structură, potențialul de dez-

voltare al universității, sigu-

ranța campusului etc. Parti-

ciparea reprezentanților USV 

(trei profesori și doi studenți) 

la târgul internațional din 

Uzbekistan a fost posibilă 

grație grantului „Promovarea 

și dezvoltarea dimensiunii 

internaționale a USV”, cod 

CNFIS-FDI-2016-0105, fi-

nanțat prin Fondul de Dez-

voltare Instituțională al 

MECTS. Următoarele pre-

zențe ale universitarilor su-

ceveni în cadrul campaniei de 

promovare a ofertei educa-

ționale sunt programate la 

târgurile din Kiev (Ucraina) și 

Astana (Kazahstan). 

 

 

Evenimente  

3-5 noiembrie 2016 
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Premiile USR Iaşi  

 

Uniunea Scriitorilor din Ro-

mânia, Filiala Iaşi, a acordat 

premiile pentru diferite 

categorii de apariţii editoriale 

din cursul anului 2015. Două 

dintre aceste premii au revenit 

unor cadre didactice de la 

Facultatea de Litere şi Ştiinţe 

ale Comunicării din cadrul 

Universităţii „Ştefan cel 

Mare” din Suceava. Premiul 

Filialei Iaşi a USR pentru carte 

de traducere a revenit doamnei 

prof. univ. dr. Elena Brânduşa 

Steiciuc, pentru traducerea 

Patrick Modiano, Iarba 

nopţilor, Editura Polirom. 

Premiul pentru monografii a 

fost acordat doamnei conf. 

univ. dr.  Sabina Fînaru, pen-

tru studiul Revelaţiile inti-

mităţii. Studii despre Mircea 

Eliade, Editura Paralela 45. 

Juriul ediţiei 2016 a fost 

compus din domnii Vasile 

Spiridon, Ioan Holban şi 

Cristian Livescu. Aceste 

premii reflectă nu numai 

munca autoarelor, ci şi cli-

matul propice acestor activi-

tăţi în spaţiul pe care ne-am 

obişnuit să-l numim „alma 

mater sucevensis".  

 

USV la Întâlnirea anuală a 

Consorțiului Universităților 

din Republica Moldova – 

România – Ucraina 

(CUMRU) 

 

Universitatea „Al. I. Cuza” din 

Iaşi a fost gazda reuniunii 

anuale a universităților mem-

bre ale CUMRU. Sub gene-

ricul Evaluarea rezultatelor şi 

perspectivelor de cooperare 

academică a universităților 

din Consorțiu în domeniul 

educației şi cercetării știin-

țifice, întrunirea a reunit 

delegațiile instituțiilor de în-

vățământ din Bălți („Alecu 

Russo”), Cernăuți („Yuriy 

Fedkovych”), Chişinău (Uni-

versitatea de Stat), Suceava 

(„Ştefan cel Mare”), Iaşi („Al. 

I. Cuza” şi „George Enescu”). 

În dimineața zilei de 11 

noiembrie, Prof. univ. dr. 

Tudorel TOADER, Rectorul 

Universității „Al. I. Cuza” din 

Iaşi, a urat bun venit parti-

cipanților din țară şi 

străinătate, trecând în revistă 

realizările Consorțiului pe par-

cursul unui an de zile, ale 

implicării instituției ieşene în 

derularea parteneriatelor cu 

universitățile din Republica 

Moldova şi Ucraina. Gazda 

întrunirii a propus introdu-

cerea unor modificări în Acor-

dul constitutiv, menite să opti-

mizeze activitatea Consor-

țiului. Prof. univ. dr. hab. Ion 

GAGIM, Rectorul Universi-

tății de Stat „Alecu Russo” din 

Bălți, a prezentat un material 

video privitor la instituția 

moldoveană, a evidențiat re-

zultatele şi a punctat bene-

ficiile cooperării internațio-

nale pentru comunitatea aca-

demică din centrul Republicii 

Moldova. Prof. univ. dr. hab. 

Gheorghe CIOCANU, Recto-

rul Universității de Stat din 

Moldova, a adresat felicitări 

domnului Prof. univ. dr. Tu-

dorel TOADER cu ocazia 

alegerii în funcția de Rector al 

Universității „Al. I. Cuza” din 

Iaşi, exprimându-şi convinge-

rea că parteneriatele interna-

ționale vor fi susținute pu-

ternic de noua conducere ie-

şeană. În continuare, universi-

tarul chişinăuean a menționat 

că evoluția învățământului 

superior şi a societății mol-

dovene în ansamblu este 

marcată de moştenirea şi tarele 

perioadei sovietice, din acest 

motiv universitățile moldove-

ne fiind mai puțin dinamice 

decât cele din România. 

Totuşi, apropierea geografică 

înlesneşte puternic coopera-

rea, iar identificarea unor şcoli 

de cercetare şi domenii 

ştiințifice compatibile facili-

tează elaborarea şi derularea 

unor proiecte comune. Pro-

gramul Horizon 2020 

deschide noi oportunități de 

colaborare între cadrele didac-

tice şi cercetătorii din Re-

publica Moldova, Ucraina şi 

România. Pentru Universi-

tatea Națională „Yuriy Fed-

kovych” din Cernăuți, care în 

acest an a împlinit 141 de ani, 

cooperarea internațională este 

un domeniu prioritar, a 

subliniat Prof. univ. dr. Stepan 

MELNYCHUK, rectorul ins-

tituției cernăuțene. Pe par-

cursul celor 6 ani de func-

ționare a Consorțiului s-a acu-

mulat o anumită experiență, 

înființarea acestui organism 

conducând la dinamizarea 

4 noiembrie 2016 

 

10-12 noiembrie 2016 
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relațiilor bilaterale între uni-

versitățile membre. Ca 

exemple de bune practici pot fi 

invocate înființarea în cadrul 

universității cernăuțene a Lec-

toratului de limbă română al 

Universității „Ştefan cel Ma-

re” din Suceava sau derularea 

a mai multe proiecte Erasmus 

în parteneriat cu Universitatea 

„Al. I. Cuza” din Iaşi, precum 

şi organizarea, în luna mai 

2017, a unei conferințe inter-

naționale în domeniul limbii şi 

literaturii engleze la Iaşi şi 

Cernăuți. Rectorul Univer-

sității Naționale „Yuriy Fed-

kovych” din Cernăuți ş-a 

arătat extrem de interesat în 

organizarea şi derularea unor 

programe cu diplomă dublă, în 

special la nivel de masterat.  

Prof. univ. dr. ing. Valentin 

POPA, Rectorul Universității 

„Ştefan cel Mare” din Suceava 

(USV), a adresat felicitări 

gazdelor pentru buna orga-

nizare a întrunirii. Pe lângă 

realizările menționate de re-

prezentanții universităților 

membre, rectorul sucevean a 

considerat că una dintre 

frumoasele realizări ale Con-

sorțiului în acest an a fost 

participarea studenților din 

Bălți, Cernăuți şi Chişinău la 

Şcoala de Vară organizată de 

USV. De asemenea, având în 

vedere tradiția turneului anual 

de fotbal care se organizează 

de câțiva ani periodic în cele 

trei țări şi care se desfăşoară 

prin rotație la Bălți, Cernăuți şi 

Suceava, propunem extinde-

rea lui şi la nivelul univer-

sităților din Iaşi şi Chişinău. 

Totuşi, a subliniat rectorul 

sucevean, în domeniul educa-

ției soluția optimă pentru 

cooperare sunt programele cu 

diplomă dublă care previn 

migrația creierilor şi contri-

buie la formarea unor elite 

proeuropene. Totodată, pentru 

a strânge relațiile între cerce-

tătorii din Republica Moldo-

va, Ucraina şi România, Prof. 

univ. dr. ing. Valentin POPA a 

propus atenției participanților 

ideea instituirii unei conferințe 

ştiințifice anuale, cu un titlu 

provizoriu Formare, cercetare 

şi inovare: abordări strategice 

şi acțiuni pragmatice.  Repre-

zentantul Universității Națio-

nale de Arte „George Enescu” 

din Iaşi, conf. univ. dr. Florin 

GRIGORAŞ, prorector Relații 

internaționale, a prezentat 

acțiunile derulate cu partenerii 

din Republica Moldova, a 

subliniat satisfacția pe mar-

ginea activității universitarilor 

moldoveni incluşi în colegiile 

redacționale ale unor reviste 

ştiințifice româneşti şi şi-a 

exprimat deschiderea pentru 

implementarea de noi pro-

iecte. În continuare, par-

ticipanții urmează să discute 

experiențele concrete, pers-

pectivele de cooperare, direc-

țiile de colaborare între uni-

versitățile membre ale 

CUMRU în contextul progra-

melor europene de cercetare şi 

mobilitate, rezultatele întru-

nirii urmând a fi cuprinse în 

Protocolul Întâlnirii Anuale 

ale Consorțiului. 

 

USV promovează corecti-

tudinea academică şi 

managementul universitar 

eficient 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava se situează pe 

treapta a 9-a, din  48 de poziții, 

în Clasamentul privind inte-

gritatea academică a uni-

versităților din România. Stu-

diul şi ierarhizarea au fost 

realizate de către Societatea 

Academică din România, 

având ca parteneri Uniunea 

Națională a Studenților din 

Elveția (VSS-UNES-USU) și 

Alianța Națională a Organiza-

țiilor Studențești din România 

(ANOSR). Procesul de eva-

luare s-a desfăşurat în cadrul 

proiectului Schimbarea 

mediului universitar prin im-

plicarea studenților şi 

schimbul de bune practici, 

finanţat prin Programul de 

cooperare elveţiano-român. 

Proiectul reprezintă cea de-a 

III-a ediţie a Coaliţiei pentru 

Universităţi Curate, fiind 

coordonat de Alina Mungiu-

Pippidi, Marius Diaconescu, 

Andreea Petruț şi Vlad 

Cherecheş. Clasamentul a fost 

făcut public în data de 17 

noiembrie, prin intermediul 

unei conferinţe desfăşurate la 

sediul Băncii Naţionale a 

României. Au fost evaluate 

universitățile publice româ-

neşti, cu excepția celor de arte, 

sub şase aspecte diferite: 

transparența și corectitudinea 

administrativă, corectitudinea 

academică, calitatea guver-

nanței, managementul finan-

ciar, performanța academică şi 

antidiscriminare, instituțiile 

fiind împărțite în final pe clase 

grupate în raport de numărul 

de stele acordate (de la 5 la 0). 

Aspectele negative principale 

care au condus la plasarea 

universităților în coada cla-

samentului au fost fenomene 

sau cazuri legate de nepotism, 

cazuri de plagiat, concursuri 

trucate, presiuni asupra stu-

denţilor, averi suspecte ale 

rectorilor, politizarea educa-

ției etc.  Evaluarea a fost rea-

lizată pentru perioada 2012-

2016 şi a urmărit să cuantifice 

capacitatea universităților de a 

asigura integritatea procesului 

de educație. În pofida faptului 

19 noiembrie 2016 
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că la stabilirea scorurilor 

finale nu s-au luat în calcul 

realizările comunităților aca-

demice în domeniul antidis-

criminării, USV fiind cunos-

cută pentru mediul multi-

cultural şi multiconfesional 

tolerant pe care îl asigură, 

precum şi pentru măsurile 

luate în direcția asigurării 

confortului persoanelor pro-

venite din medii defavorizate 

sau cu dizabilități, şi că la 

capitolul meritocrație, având 

în vedere vârsta tânără a 

multor conducători de doc-

torat şi a unor domenii 

doctorale, scorul înregistrat nu 

a fost suficient de mare, Uni-

versitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava s-a situat pe 

locuri de top la celelalte 

capitole evaluate, media celor 

cinci criterii așezând instituția 

noastră pe onorabilul loc nouă. 

În condițiile în care nici unei 

universități nu i-au fost 

acordate cinci stele, USV, cu 

cele trei stele obținute, se află 

în tabăra universităților care 

reuşesc să asigure un nivel bun 

de integritate academică, con-

firmând reputația de instituție 

de învățământ care urmăreşte 

să ofere studenților o educație 

de calitate şi promovează 

politici de asigurare a 

integrității actului educațional. 

Evaluarea realizată este 

extrem de utilă în adoptarea 

unor politici de corecție şi 

ameliorare a strategiilor in-

terne ale universităților, 

obiectivul instituției sucevene 

în următorii ani constând în 

creşterea vizibilității cercetării 

la nivel național şi inter-

național. 

 

Premii pentru USV la 

Salonul Naţional de 

Inventică şi Creativitate 

Ştiinţifică 

 

Romexpo a găzduit festivi-

tatea de premiere a Salonului 

Național de Inventică și 

Creativitate Științifică pentru 

Tineret, ediția a XIV-a, eve-

niment organizat de Mi-

nisterul Tineretului și Spor-

tului. Cele trei secțiuni au 

reunit peste 40 de lucrări ale 

elevilor și studenților din 

întreaga țară. La această 

competiţie, reprezentanţii 

USV, studenţi ai Facultăţii de 

Inginerie Electrică şi Ştiinţa 

Calculatoarelor, au câştigat 

trei premii, după cum urmea-

ză: Premiul I. Tehnologia 

20 noiembrie 2016 
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informaţiei: Sistem de secu-

rizare psiho-somatică (EYE-

GUARD) - Prof. Călin Ciu-

fudean, Tatiana Brighidin, 

Daniel Radu Jacotă. Premiul 

II. Tehnologia informaţiei: 

Sistem complex de tip 

multisenzor pentru detectarea 

incendiilor, Prof. Dan Milici, 

Pavel Popescu, Dumitru Cer-

nușcă, Mihaela Poienar. Men-

țiune. Tehnologia informaţiei 

Sistem automatizat de control 

al traficului rutier (SAFE-

ROUTE) Prof. Călin Ciufu-

dean, Alexandru Teleagă, 

Evelin Grigoriciuc Felicitări 

echipelor câştigătoare şi suc-

ces pe viitor! 

 

Profesor Jozef Vander 

Sloten, Doctor Honoris 

Causa al USV  

 

La propunerea Facultăţii de 

Inginerie Mecanică, Mecatro-

nică şi Management, Senatul 

Universităţii „Ştefan cel Ma-

re” din Suceava a acordat titlul  

de „Doctor Honoris Causa” 

domnului profesor Jozef Van-

der Sloten de la Departa-

mentul de Inginerie Mecanică, 

Katholieke Universiteit 

Leuven (KUL), Belgia. 

Ceremonia a fost deschisă de 

către Preşedintele Senatului 

Universităţii ,,Ştefan cel Ma-

re” din Suceava, conf. univ. 

dr. Liviu Popescu, care a 

prezentat decizia de conferire 

a titlului, motivată de cer-

cetările profesorului Sloten în 

domeniul biomecanicii şi 

aplicaţiilor în inginerie bio-

medicală, biomateriale, chi-

rurgie asistată de calculator şi 

pentru ilustrele sale merite în 

dezvoltarea colaborării cu 

cercetătorii şi profesorii de la 

Universitatea „Ştefan cel Ma-

re” din Suceava”. Comisia de 

analiză i-a avut în componenţă 

pe: prof. univ. dr. ing. 

Valentin POPA, Rector, 

Universitatea „Ştefan cel 

Mare” din Suceava, România - 

Preşedinte; prof. univ. dr. ing. 

Carol Schnakovszky, Rector, 

Universitatea „Vasile Alec-

sandri“ din Bacău, - membru; 

prof. univ. dr. ing. Marie-

Christine Ho Ba Tho, Director 

al Departamentului de Bio-

mecanică şi Bioinginerie, 

Sorbonne Universités, Uni-

versité de Technologie de 

Compiègne (U.T.C), Franţa - 

membru; prof. univ. dr. ing. 

Cristian Doicin, Decan, 

Facultatea Ingineria şi Man-

agementul Sistemelor Tehno-

logice Universitatea Polite-

hnica Bucureşti - membru; 

prof. univ. dr. ing. Silviu Dan 

Mândru, Decan Facultatea de 

Mecanică, Universitatea 

Tehnică din Cluj-Napoca - 

membru; prof. univ. dr. ing. 

Dumitru Olaru, Director 

departament IMMR, Univer-

sitatea Tehnică „Gheorghe 

Asachi”din Iaşi,- membru; 

prof. univ. dr. ing. Romeo 

Ionescu, Facultatea de In-

20 noiembrie 2016 
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ginerie Mecanică, Mecatro-

nică şi Management, Univer-

sitatea „Ştefan cel Mare” din 

Suceava - membru. Domnul 

Jozef  Vander Sloten este 

profesor la KU Leuven - 

prodecan, şef al diviziei de 

Biomecanică din cadrul 

Departamentului de Inginerie 

Mecanică, preşedinte al po-

lului de cercetare ştiinţifică 

Leuven Medical Technology 

Centre (L-MTC) şi director al 

programului de studiu de 

masterat Inginerie Biome-

dicală de la KU Leuven. 

Domnia sa face parte din 

conducerea societăţii Alianţa 

Europeană pentru Inginerie în 

Medicină şi Biologie, iar în 

1997 a fost ales secretar 

general al asociaţiei World 

Academy for Biomedical 

Technologies (UNESCO-

UATI). Profesorul Sloten îşi 

desfăşoară activitatea într-o 

universitate de mare prestigiu 

internaţional, una dintre cele 

mai vechi din Europa, fondată 

în anul 1425, şi plasată în 

ultimii ani în top 100 

universităţi din lume (conform 

clasamentului ARWU / 

Shanghai Ranking din 2016). 

Membră a Ligii European 

Research Universities, K.U. 

Leuven are o ofertă educa-

ţională care atrage în fiecare 

an studenţi din peste 120 de 

ţări.  

 

 

Concursul studenţesc de 

securitate informaţională 

CTF-USV 2016 

 

 

Sâmbătă, 26.11.2016, la ora 

12:00, a avut loc festivitatea 

de premiere a concursului 

studenţesc de securitate in-

formaţională CTF-USV 2016 

(CTF - Capture The Flag), 

organizat în cadrul Uni-

versităţii „Ştefan cel Mare” 

din Suceava. În urma rezul-

tatelor obţinute de concurenţi 

după cele 24 de ore de 

competiţie desfăşurată fără 

întrerupere, începând de 

vineri, ora 10:00, şi până 

sâmbătă, la aceeaşi oră, 

premiile I şi II au fost 

adjudecate de echipele Uni-

versităţii Politehnica Bu-

cureşti, iar pe locul III s-a 

situat o echipă a Universităţii 

Tehnice a Moldovei. Au fost 

acordate şi 2 menţiuni, pentru 

o a doua echipă a Universităţii 

Tehnice a Moldovei şi pentru 

o echipă a Universităţii 

„Ştefan cel Mare” din Su-

ceava. Clasamentul final, 

punctajele şi componenţa 

echipelor sunt disponibile pe 

site-ul competiţiei, la adresa 

http://ctf.usv.ro/#1. Trebuie 

precizat că, în cadrul 

concursului, echipele au avut 

de rezolvat un număr de 7 

probleme specifice de 

securitate informaţională, cu 

dificultate graduală şi punctaj 

adecvat, provocarea principală 

constând în descoperirea de 

secvenţe de date specifice 

(flag-uri) disimulate în cadrul 

unor aplicaţii şi servicii de 

reţea cu vulnerabilităţi. 

Identificarea şi raportarea de 

catre echipă, pe o platformă de 

concurs dedicată, a flag-urilor 

însemna acordarea unui 

punctaj corelat cu gradul de 

dificultate, dar şi cu momentul 

descoperirii acestuia, raportat 

la celelalte echipe. Pentru 

fiecare probă au existat şi 

informaţii ajutătoare (hints), 

fiecare accesare a acestora 

atragând însă o penalizare la 

punctaj. Nivelul de dificultate 

al probelor de concurs a facut 

ca o singură echipă, cea 

clasată pe primul loc, să 

rezolve toate problemele şi să 

obţină punctajul maxim cu 4 

ore înainte de expirarea celor 

24 de ore alocate fazei finale a 

concursului. Concurenţii au 

putut urmări în timp real atât 

punctajele acordate fiecărei 

echipe, cât şi clasamentul 

general, astfel încât festi-

vitatea de premiere nu a mai 

oferit surprize. În cadrul 

ceremoniei finale au fost 

înmânate diplomele, premiile 

în bani şi certificatele de 

participare. Concursul a fost 

organizat de Universitatea 

„Ştefan cel Mare” din 

Suceava, care a avut alături 

doi parteneri din mediu 

economic, Safetech Innova-

tions Bucureşti şi Assist 

Software Suceava. Suportul 

financiar pentru această primă 

ediţie a fost asigurat de 

Ministerul Educaţiei Naţiona-

le şi Cercetării Ştiinţifice. 

Comitetul de organizare CTF-

USV 2016 a fost coordonat de 

către domnul prof.dr.ing. Alin 

Potorac, membru al Facultăţii 

17 octombrie– 26  noiembrie 

2016 

http://ctf.usv.ro/#1
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de Inginerie Electrică şi Ştiinţa 

Calculatoarelor. Platforma de 

concurs a fost configurată şi 

administrată de co-organizato-

rii concursului (Safetech In-

novations Bucureşti şi Assist 

Software Suceava), iar uni-

versitatea  suceveană a pus la 

dispoziţie infrastructura sa şi a 

oferit acces la logistica 

necesară unei bune desfăşurări 

a concursului. Reamintim 

faptul că în etapa calificarilor 

on-line, care a avut loc în 

intervalul 27-28 octombrie 

2016, au participat 28 de 

echipe din cele 30 înscrise 

iniţial. Treisprezece dintre 

acestea s-au calificat pentru 

etapa finală, acestea reprezen-

tând Universitatea Politehnică 

Bucureşti (2 echipe), Uni-

versitatea Tehnică a Moldo-

vei, Republica Moldova  (3 

echipe), Universitatea Bacău 

(1 echipă), Universitatea 

„Ştefan cel Mare” din Suceava 

(3 echipe), Universitatea 

Politehnică Timişoara (3 

echipe calificate, dintre care 2 

au fost prezente şi în finală), 

Universitatea din Sibiu (1 

echipă). Lista participanţilor a 

inclus şi o echipă hors-

concurs, reprezentantă a 

Universităţii Naţionale „Yuriy 

Fedcovych” din Cernăuţi, 

Ucraina.  

 

Workshop cu participare 

internaționala la “Tourism 

and Regional Development” 

 

Facultatea de Ştiinţe Eco-

nomice şi Administraţie Pu-

blică din cadrul Universităţii 

„Ştefan cel Mare” din Su-

ceava, în parteneriat cu Aso-

ciaţia Română de Ştiinţe 

Regionale, a organizat work-

sop-ul cu participare interna-

țională „Tourism and Regio-

nal Development”, care a re-

unit personalități din mediul 

universitar, profesori și cerce-

tători din Romania și din stră-

inătate. Invitați  speciali au 

fost Peter Nijkamp, Free 

University of Amsterdam, 

Olanda, fost președinte al 

Asociației Europene de Științe 

Regionale, precum și fost 

președinte al Asociației Inter-

naționale de Științe Regionale, 

Karima Kourtit, Royal Insti-

tute of Technology, Stock-

holm, Suedia, Director execu-

tiv a Academiei de Științe 

Regionale, Daniela Luminița 

Constantin, ASE Bucuresti, 

președinte al Asociației Ro-

mâne de Științe Regionale, 

Romeo - Victor Ionescu, Uni-

versitatea „Dunărea de Jos 

Galați”, prim vice președinte 

al Asociației Române de 

Științe Regionale. În cadrul 

workshop-ului, tineri cerce-

tători, post-doctoranzi, docto-

ranzi, precum și masteranzi de 

la programul de studiu în 

limba engleza Planning of 

New Tourism Products and 

Destination Management au 

dezbătut diverse fațete ale 

turismului cu implicațiile lui 

în viața economică și socială. 

Evenimentul, care a avut o 

abordare științifică și practică, 

s-a desfășurat pe data 25 

noiembrie la Universitatea 

„Ştefan cel Mare” din Suceava 

și pe 26 noiembrie la Cher-

nivtsi Trade and Economics 

Institute, Cernăuți, Ucraina și 

la „Yuriy Fedkovich 

Chernivtsi National Univer-

sity. Tema workshop-ului a 

încurajat discuțiile referitoare 

la rolul turismului în 

dezvoltarea economică și so-

25-26 noiembrie 2016 
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cială, cooperarea între uni-

versităţi, operatorii de turism, 

autorităţi locale, agenţi eco-

nomici din domeniul turis-

mului, în vederea dezvoltării 

turismului şi promovării efi-

ciente a potenţialului existent. 

La nivel mondial, turismul 

este o branşă în creştere şi 

generează creştere economică 

în ţările sau regiunile în care 

este dezvoltat.  

 

USV a prezentat oferta 

educațională în Uzbekistan, 

Ucraina şi Kazahstan 

 

Campania de promovare a 

ofertei de studii la ciclurile 

licență, masterat şi doctorat a 

USV pentru cetățenii din 

statele non-UE a constituit una 

dintre acțiunile importante ale 

strategiei de internaționalizare 

a Universității „Ştefan cel 

Mare” din Suceava. Activi-

tățile derulate şi participarea la 

târgurile internaționale din 

Tashkent, Kiev şi Astana au 

fost finanțate prin intermediul 

grantului „Promovarea și 

dezvoltarea dimensiunii 

internaționale a USV”, cod 

CNFIS-FDI-2016-0105. 

Provenind dintr-o regiune 

regiune vastă din perspectivă 

geografică şi ca număr de 

locuitori, dar cu un nivel 

tehnologic şi științific ne-

adecvat încă așteptărilor so-

cietăților respective, mulți 

dintre absolvenții de liceu se 

orientează spre universităţi din 

străinătate pentru a urma studii 

de calitate şi a avea mai multe 

șanse în construirea unei 

cariere. În contextul în care 

statele Uniunii Europene înre-

gistrează, de mai multe de-

cenii, un declin demografic 

destul de accentuat, iar nu-

mărul absolvenților şi al spe-

cialiștilor în numeroase do-

menii de activitate este într-o 

continuă scădere, guvernele 

acestora au adoptat diverse 

programe şi strategii de 

atragere către studiile univer-

sitare a candidaților proveniți 

din afara comunității. 

Totodată, formarea unor 

specialiști competenți contri-

buie la formarea unor elite 

intelectuale care pot asigura 

progresul propriilor națiuni şi 

creșterea nivelului de pros-

peritate, pot deveni parteneri 

de dialog într-o lume globală 

caracterizată de micșorarea 

obstacolelor în calea circula-

ției valorilor, capitalurilor, 

forţei de muncă, dar și de 

creșterea riscurilor şi ame-

nințărilor la adresa securității 

națiunilor şi persoanelor. În 

rândul statelor central şi est-

europene, Polonia şi Cehia se 

evidențiază prin politicile de 

atragere la studii, prin acor-

darea unor facilități candi-

daților din afara Uniunii 

Europene, cum ar fi: studii 

fără taxă pentru cei care stu-

diază în limba polonă sau 

cehă, locuri gratuite în cămine, 

existența unor fundații care 

pot susține finanțarea 

studenților străini care aleg 

programe cu predare în limba 

engleză etc. În aceste cir-

cumstanțe, nivelul de atrac-

tivitate a ofertei universităților 

românești (cu excepția celor 

de medicină) are de suferit de 

pe urma imposibilității oferirii 

unor granturi de studii pentru 

străinii care ar opta să studieze 

în limba româna, precum şi a 

absenței unor organizații care 

să sprijine financiar studenții 

3-5 noiembrie 2016- 

17-19 noiembrie 2016 

23-25 noiembrie 2016 
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străini. Oferta educațională 

diversificată a Universității 

„Ştefan cel Mare” din Suceava 

a provocat interesul a sute de 

vizitatori ai celor trei târguri 

educaționale. Programele în 

domeniile inginerești, dar şi 

cele în domeniile economic şi 

umanist au atras atenția ele-

vilor şi părinților acestora. Un 

punct forte al instituției 

sucevene l-a reprezentat opor 

tunitatea de a urma toate cele 

trei cicluri de învățământ 

superior în săli şi laboratoare 

moderne, alături de profesori 

competenți, dar şi faptul că 

universitatea are un campus 

compact, sigur şi cu nume-

roase facilități pentru studiu, 

recreere, sport, activități ar-

tistice etc. Rezultatele con-

crete ale acestei campanii de 

promovare vor putea fi 

cuantificate în vara şi toamna 

anului viitor, când se va 

încheia sesiunea de admitere 

pentru anul universitar 2017-

2018. Proiectul în domeniul 

internaționalizării universității 

sucevene se va finaliza în data 

de 15 decembrie 2016, însă 

acțiunile circumscrise Strate-

giei de internaționalizare a 

USV se vor derula în con-

tinuare, implicând un număr 

semnificativ de cadre didac-

tice şi studenți suceveni şi 

străini. 

 

 

 

Legislație 

 

 

Ordinul nr. 5435/2016 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5.613/2015 privind aprobarea modelului certificatului de absolvire utilizat la 

finalizarea programelor de educație permanentă de nivel postuniversitar, publicat în Monitorul 

Oficial  Partea I nr. 895 din 08.11.2016. 

 

Ordonanţa de urgenţă nr. 75/2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului 

gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile prezidenţiale din 

Republica Moldova din data de 13 noiembrie 2016 - turul II de către elevii şi studenţii care sunt 

cetăţeni ai Republicii Moldova şi care studiază în România, publicată în Monitorul Oficial, Partea 

I nr. 891 din 08.11.2016. 

 

Ordinul nr. 5693/2016 privind aprobarea componenţei Consiliului Naţional de Etică a Cercetării 

Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI), Publicat în Monitorul Oficial, 

Partea I nr. 924 din 17.11.2016. 
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Ordinul nr. 5712/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării 

(CNECSDTI), publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 924 din 17.11.2016. 

 

Ordinul nr. 5382/2016 privind funcţionarea şcolilor doctorale în anul universitar 2016-2017, 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 925 din 17.11.2016. 

 

Legea nr. 220/2016 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, 

publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 931 din 18.11.2016. 

 

Hotărârea de Guvern nr. 871/2016 privind stabilirea zilei de 2 decembrie 2016 ca zi liberă, 

publicată în Monitorul Oficial nr. 950 din 25.11.2016. 

 

Ordinul MENCS nr. 5773/2016 privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare 

a Consiliului National pentru Finanțarea Învățământului Superior, aprobat prin Ordinul 

ministrului educației și cercetării științifice nr. 4403/2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 950 

din 25.11.2016. 

 

Ordinul MENCS nr. 5783/2016 pentru completarea Ordinului ministrului educației și cercetării 

științifice nr. 4243/2015 privind constituirea Consiliului Național pentru Finanțarea 

Învățământului Superior, publicat in Monitorul Oficial nr. 950 din 25.11.2016. 

 

Hotărârea nr. 877/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 

privind registrul general de evidenţă a salariaţilor si pentru aplicarea unitara a unor dispozitii 

legale, Publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 963 din 28.11.2016. 

 

 

 

Hotărârile Senatului USV 

 

 

Hotărârea nr.166/10 noiembrie 2016 cu privire la validarea propunerii Comisiei de selecţie a 

decanului Facultății de Drept şi Ştiinţe Administrative din structura Universităţii „Ştefan cel 

Mare” din Suceava, pentru mandatul 2016-2020. 

 

Hotărârea nr.167/10 noiembrie 2016 cu privire la aprobarea criteriilor specifice de acordare a 

burselor şi a altor forme de sprijin material acordate la nivel de facultate, la studii universitare de 

licență și masterat, an universitar 2016-2017. 

 

Hotărârea nr.168/10 noiembrie 2016 cu privire la acordul de principiu privind funcţionarea unui 

nou program de studii universitare de masterat în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi 

Administraţie Publică. 

 

Hotărârea nr. 169/10 noiembrie 2016 cu privire la aprobarea redistribuirii unor locuri bugetate la 

studii universitare de licență, pentru anul universitar 2016-2017. 

 

Hotărârea nr.170/10 noiembrie 2016 cu privire la aprobarea redistribuirii unui loc bugetat, an II, 

cu frecvenţă redusă, fără taxă, la studii universitare de doctorat, an universitar 2016-2017. 

 

Hotărârea nr. 171/10 noiembrie 2016 cu privire la validarea reprezentantului Facultăţii de Drept 

şi Ştiinţe Administrative ca membru în corpul propriu de evaluatori ai Comisiei de Evaluare și 

Asigurare a Calității din cadrul USV. 
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Hotărârea nr. 172/10 noiembrie 2016 cu privire la aprobarea ediţiei a II-a a  Regulamentului cadru 

de organizare şi funcţionare a Consiliului Facultăţii (R08). 

 

Hotărârea nr. 173/10 noiembrie 2016 cu privire la aprobarea ediţiei a II-a a  Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Departamentului de Specialitate cu Profil Psihopedagogic (R25). 

 

Hotărârea nr. 174/18 noiembrie 2016 cu privire la aprobarea redistribuirii unui loc bugetat la 

studii universitare de licență, pentru anul universitar 2016-2017. 

 

 

 

Hotărârile Consiliului de Administrație 

 

 

Hotărârea nr. 54/1 noiembrie 2016 cu privire la scoaterea la concurs a gradațiilor de merit 

disponibile în 2017. 

 

Hotărârea nr.  55/1 noiembrie 2016 cu privire la aprobarea Procedurii operaționale de acordare a 

scutirii de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor ca urmare a desfășurării activității 

de cercetare-dezvoltare aplicativă și/sau de dezvoltare tehnologică. Anexă - Procedură 

operațională PO SRU 05.  

 

Hotărârea nr.  56/1 noiembrie 2016 cu privire la completarea componenței Consiliului științific 

al USV, pentru mandatul 2016-2017. 

 

Hotărârea nr.  57/8 noiembrie 2016 cu privire la aprobarea socaterii la concurs a posturilor 

didactice vacante pe perioadă determinatată, semestrul II, anul universitar 2016-2017 în cadrul 

Facultății de Științe Economice și Administrație Publică. 

 

Hotărârea nr.  58/15 noiembrie 2016 cu privire la aprobarea scoaterii la concurs a posturilor 

didactice vacante pe perioadă determină, anul universitar 2016-2017, în cadrul Facultății de 

Educație Fizică și Sport și în cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor. 

 

Hotărârea nr.  59/15 noiembrie 2016 cu privire la includerea unui reprezentant al Facultății de 

Drept și Științe Administrative în lista responsabililor ERASMUS+ și a responsabililor cu relații 

internaționale din cadrul facultăților Universității „Ştefan cel Mare” din Suceava, pentru 

mandatul 2016 – 2020. 

 

Hotărârea nr.  60/15 noiembrie 2016 cu privire la modificarea componenței comisiei de selecție 

a personalului nedidactic care va efectua mobilități de formare (Staff training STT), în cadrul 

programului Erasmus+, în anul universitar 2016-2017. 

 

Hotărârea nr.  61/15 noiembrie 2016 cu privire la  aprobarea listei personalului didactic și 

nedidactic selectat pentru efectuarea mobilităților în cadrul programului Erasmus+, în anul 

universitar 2016-2017. 

 

Hotărârea nr.  62/15 noiembrie 2016 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului de 

Administrație nr.43 din 14 septembrie 2016 cu privire la stabilirea tarifelor pentru activităţile 

susţinute în regim de plata cu ora. 

 

Hotărârea nr.  63/15 noiembrie 2016 cu privire la acordarea a 10 tichete de masă angajaților 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, aferente lunii decembrie anul 2016. 
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Hotărârea nr.  64/29 noiembrie 2016 privind aprobarea Calendarului pentru concursul de ocupare 

a posturilor didactice vacante, publicate în MO nr. 1631 din 28 noiembrie 2016. 

 

Hotărârea nr.  65/29 noiembrie 2016 cu privire la aprobarea Procedurii operaționale de selecție a 

personalului care efectuează mobilități în cadrul programului Erasmus+. 

 

Hotărârea nr.  66/29 noiembrie 2016 cu privire la aprobarea listei personalului didactic din cadrul 

Facultății de Drept și Științe Administrative și a listei personalului nedidactic și didactic auxiliar 

selectat pentru efectuarea mobilităților în cadrul programului Erasmus+, în anul universitar 2016-

2017. 
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