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Sinteza articolului

A.I. Studenții suceveni
pot obține un loc de
muncă în Germania
pe perioada vacanței
de vară

Obiectiv de Suceava Local

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de
Muncă anunță organizarea selecției pentru
studenții care doresc să muncească pe teritoriul
Germaniei pe perioada vacanței de vară 2017.

Majoritatea locurilor de muncă sunt în hoteluri şi
în gastronomie în Bavaria şi în Baden
Württemberg (Schwarzwald, Bodensee), în
gastronomia de sistem (exemplu McDonalds). În
hotel şi gastronomie se poate obţine un loc de
muncă în servire, în bucătărie, de cameristă sau ca
persoană care se ocupă de curăţenie. Constituie
avantaj experienţa în hotelărie şi gastronomie.
Menționăm că pot participa studenții cu vârsta
cuprinsă între 18 şi 35 de ani, care urmează cursuri
de zi, la o facultate de stat sau particulară,
acreditată conform legii și care au cunoștințe
bune/foarte bune de limbă germană.



Liliana
Bujdei

Rectorul USV
recomandă
reprogramarea orelor
de curs în condiţiile
în care cele mai
multe clădiri din
campusul universitar
sunt neîncălzite din
cauza nefurnizării
agentului termic

www.newsbucovina.ro Actualitate

Rectorul Universităţii “Ştefan cel Mare” Suceava,
prof.univ.dr.ing. Valentin Popa, a declarat, joi,
pentru NewsBucovina că a recomandat
reprogramarea orelor de curs desfăşurate în spaţii
în care nu poate fi asigurat confortul termic, dar şi
monitorizarea consumului de curent electric şi
sistemelor de protecţie ale instalaţiilor electrice din
căminele studenţeşti pentru prevenirea
suprasolicitării acestora prin folosirea reşourilor şi
caloriferelor electrice.

Popa a spus că cea mai mare parte a clădirilor din
campusul universitar depinde de agentul termic
furnizat din reţeaua oraşului, doar câteva corpuri
de clădire fiind independente din punct de vedere
energetic.

El a mai spus că în aceste condiţii a recomandat
reprogramarea orelor de curs, ce se desfăşoară în
spaţii în care nu poate fi asigurat confortul termic.

Rectorul USV a subliniat că şi căminele studenţeşti
se află în aceeaşi situaţie, cu excepţia căminului
C5, care este independent energetic.

Până pe data de 9 februarie, studenții care doresc
să aplice pentru un job de vacanţă de vară în anul
2017 (minim 2 luni) în Germania, se pot înregistra
la Compartimentul EURES din cadrul Agenţiilor



Iuliana
Anca

A început perioada
de înscriere a
studenţilor care
doresc să aplice
pentru un job de vară
în Germania

www.suceavalive.ro Social
Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă/
respectiv Agenţia Municipală pentru Ocuparea
Forţei de Muncă Bucureşti.

Majoritatea locurilor de muncă sunt în hoteluri şi
în gastronomie în Bavaria şi în Baden
Württemberg (Schwarzwald, Bodensee), în
gastronomia de sistem (exemplu McDonalds). În
hotel şi gastronomie se poate obţine un loc de
muncă în servire, în bucătărie, de cameristă sau ca
persoană care se ocupă de curăţenie. Constituie
avantaj experienţa în hotelărie şi gastronomie.
Menționăm că pot participa studenții cu vârsta
cuprinsă între 18 şi 35 de ani, care urmează cursuri
de zi, la o facultate de stat sau particulară,
acreditată conform legii și care au cunoștințe
bune/foarte bune de limbă germană.

Adi Pîrgaru
Până la debutul
oficial de campionat

CSU Suceava va
participa la două
turnee

Crai Nou Sport

Reveniţi la antrenamente de aproape o săptămână,
componenţii echipei CSU Suceava vor participa la
două turnee de meciuri amicale până la reluarea
Ligii Naţionale la handbal masculin, programată să
aibă loc pe data de 4 februarie.
La mijlocul săptămânii viitoare, trupa pregătită de
Adi Chiruţ şi Iulian Andrei se va deplasa la
Focşani, pentru un turneu la care şi-au mai anunţat
prezenţa gazdele de la CSM, divizionara secundă
Ştiinţa Bacău şi o a patra echipă ce va fi anunţată
zilele următoare. În perioada 26-28 ianuarie,



formaţia suceveană îşi va testa forţele la Iaşi în
cadrul unui turneu de pregătire ce va aduna la start
şase formaţii, printre care HC Vaslui, CSM
Focşani şi HCM Sighişoara.
Universitarii au trecut de luni la cea mai grea
perioadă a pregătirilor de iarnă, Adi Chiruţ
programând în această săptămână câte două
antrenamente pe zi.

Adelina
Talpalariu

Universitatea
„Ştefan cel Mare”
face demersuri
pentru construirea
unui nou cămin
studenţesc

Monitorul de Suceava Pg.4

Conducerea Universităţii „Ştefan cel Mare”
Suceava (USV) face demersuri pentru a obţine
finanţare pentru construirea unui nou cămin
studenţesc care ar urma să rezolveparţial una dintre
problemele cu care instituţia se confruntă an de an,
respectiv lipsa spaţiilor de cazare.

În condiţiile în care noul program de guvernare în
domeniul educaţiei prevede, între altele, şi
construcţia a nu mai puţin de 30 de cămine
studenţeşti noi, conducerea USV se pregăteşte să
depună documentaţia pentru ca unul dintre acestea
să revină Universităţii sucevene.

Potrivit planului de guvernare, căminele ar urma să
fie construite în perioada 2017-2020, „pentru a
asigura confortul necesar tinerilor înscrişi în
învăţământul superior”.

Rectorul USV, prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, a



menţionat că printre principalele argumente pentru
care Universitatea trebuie să primească finanţare
pentru un nou cămin se numără ”faptul că suntem
la coada clasamentului în ceea ce priveşte raportul
dintre numărul de studenţi şi numărul de locuri de
cazare, precum şi faptul că nu onorămpeste 2.000
de cereri de cazare anual. În plus, nici
administraţia locală nu ne oferă sprijinul pe care ni
l-am fi dorit”.


