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Proiect de încurajare
și cultivare a gândirii
creative și spiritului
inovativ al
studenților, la USV

www.vivafm.ro Știri județene

Până pe 16 decembrie, OSF Global Services
organizează, în parteneriat cu Facultatea de
Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor din
cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din
Suceava, cea de a doua ediţie a concursului OSF –
USV Hackathon.

În concurs s-au înscris 12 echipe – 3001, Tesla
Squad, Cyborg Rebels, Code Busters, ACSM
Team, Electro Hammer, Hybrid Minds,
Ravenclaw, Mighty Blue, Coding: „Out of
Bounds”, Hack trick şi Hacodeck, formate dintr-un
total de 54 de studenţi care doresc să îşi
demonstreze talentul şi imaginaţia.

În data de 12 decembrie s-a dat startul competiției
prin prezentarea temei de concurs, „The Facebook
Messenger Bot Challenge”, și a soluţiei
demonstrative.

Echipele vor avea la dispoziţie cinci zile pentru a
construi o aplicație care va utiliza Facebook
Messenger Bot API.
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Ansamblul ”Arcanul
USV”, în spectacolul
”Să nu uităm...de
Crăciun”
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Miercuri, 21 decembrie, de la ora 19, pe scena
Auditoriumului "Joseph Schmidt" al Universităţii
din Suceava, Ansamblul Artistic „Arcanul USV”
va susţine un spectacol de datini şi obiceiuri de
Crăciun, alături de invitaţii săi.

Preţul unui bilet este de 10 lei sau 5 lei pentru elevi
şi studenţi.

„Vă aşteptăm la spectacolul tradiţional deja <Să nu
uităm... de Crăciun>. Sperăm să vă faceţi timp şi
să veniţi la Auditorium <Joseph Schmidt> pentru
un spectacol de obiceiuri de iarnă, aşa ca în fiecare
an, unic în Suceava. În acest an, pornim cu
colindele Corului Bărbătesc <Flori de Măr> de la
Râşca şi ale Grupului Folcloric <Străjăncuţa> din
Straja, continuând apoi noi, Ansamblul Studenţesc
<Arcanul USV>, cu obiceiurile de iarnă de la casa
gospodarului bucovinean, terminând cu Urşii de la
Boroaia”, transmit cei de la „Arcanul USV”.

OSF Global Services organizează, în perioada 12-
16 decembrie, în parteneriat cu Facultatea de
Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor din
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12 echipe de
studenţi, în
concursul OSF –
USV Hackathon
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local

cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava
(USV), cea de-a doua ediţie a concursului OSF –
USV Hackathon.În concurs s-au înscris 12 echipe,
54 de studenţi în total, care doresc să îşi
demonstreze talentul şi imaginaţia.În data de 12
decembrie s-a dat startul competiţiei prin
prezentarea temei de concurs, "The Facebook
Messenger Bot Challenge", şi a soluţiei
demonstrative. Echipele au la dispoziţie cinci zile
pentru a construi o aplicaţie care va utiliza
Facebook Messenger Bot API. Mentorii OSF vor
veni în sprijinul echipelor pentru a acorda suport
dedicat. În data de 14 decembrie a avut loc o
evaluare intermediară a proiectelor, iar prezentarea
lucrărilor, jurizarea şi premierea sunt planificate
pentru 16 decembrie.
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Două programe de
studiu ale Facultății
de Inginerie
Mecanică au intrat în
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Senatul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava
(USV) a aprobat lichidarea a două programe de studii
de licenţă din cadrul Facultăţii de Inginerie Mecanică,
Mecatronică şi Management. Este vorba despre
programele Ingineria şi managementul calităţii
(domeniul Inginerie industrială) şi Ingineria şi protecţia
mediului (domeniu Ingineria mediului). Acestea nu mai
figurează în oferta Universităţii dat fiind faptul că nu au
mai stârnit interes în rândul candidaţilor şi nu au putut



lichidare fi activate.

Potrivit prof. univ. dr. ing. Ilie Muscă, decanul
facultăţii, „este vorba despre o serie de documente pe
care le întocmim pentru a închide aceste programe. Ele
nu mai funcţionează de ceva timp, nu au mai fost
activate pentru că nu a mai fost cerere. Urmează
închiderea lor oficială, să zic aşa. Ele nu vor mai putea
fi reactivate, fără a trece de autorizarea ARACIS din
nou, de aceleaşi proceduri ca în cazul unui nou
program”.
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Orchestra Colegiului
de Artă concertează
pe scena
Cinematografului
Modern
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Casa de Cultură a Studenţilor din cadrul
Universităţii "Ştefan cel Mare" Suceava invită
sucevenii la un concert de Crăciun susţinut de
Orchestra Camerata a Colegiului de Artă "Ciprian
Porumbescu" Suceava, dirijor profesor Florin -
Silviu Ungureanu.

Evenimentul va avea loc joi, 22 decembrie, de la
ora 18.00, la Centrul Cultural Bucovina (Sala
Cinema Modern). Preţul unui bilet este de 10 lei
sau 5 lei pentru elevi şi studenţi.

În program lucrări de A. Charpentier, W.A.
Mozart, P.I. Tchaikovsky, J. Strauss, J. Offenbach,
M. Glinka, D. Sostakovici, C. Chaplin, J. Strauss -



tatăl.


