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Universitatea din
Suceava impune
prezența obligatorie
la cursuri, pentru
studenții care vor
bursă
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Studenții cu rezultate bune la examenele de final
de semestru vor afla cât de curând că notele mari
nu mai sunt o garanție pentru obținerea unei burse
de studiu, asta pentru că Universitatea ,,Ștefan cel
Mare” Suceava vrea ca frecvența la cursuri să
devină un alt criteriu obligatoriu de acordare a
burselor. Astfel, la peste 25 de absențe, studentului
i se va suspenda venitul nu pe o lună sau două, ci
definitiv, această condiție nouă stârnind răzmerița
printre tinerii care muncesc.

Interesul studenților pentru aceste burse este cu
atât mai îndreptățit cu cât aceste venituri vor putea
ajunge în acest an la 1.200 de lei pe lună. Cea mai
mică bursă de la USV se va cifra în jurul sumei de
600 de lei.

Universitatea ,,Ștefan cel Mare” Suceava este lider



Adelina
Talpalariu

Universitatea Ștefan
cel Mare, locul I pe
țară la numărul de
brevete de invenție
obținute în 2016
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la nivel național în ceea ce privește numărul de
invenții brevetate de Oficiul de Stat de Invenții și
mărci (OSIM).

Prof. Univ. Dr. Ing. Mihai Dimian, prorector cu
activitatea științifică, a dat publicitității o
centralizare aferentă anului 2016, potrivit căreia
OSIM a acordat Universității sucevene 34 de
brevete de invenție, aproape de trei ori mai multe
decât instituției poziționate pe locul al doilea.

Referitor la acest rezultat, Mihai Dimian a
subliniat contribuția Fcultății de Inginerie Electrică
și Știința Calculatoarelor, prin grupul condus de
regretatul prof. Univ. Dr. Ing. Dorel Cernomazu, și
a Facultății de Inginerie Alimentară, prin grupul
condus de prof. Univ. Dr. Ing. Gheorghe Gutt. De
asemenea, în lista facultăților care au obținut
brevete se regăsește și Facultatea de  Inginerie
Mecanică și Facultatea de Educație Fizică și Sport.

Adelina
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Facultatea de Științe Economice și Administrație
Publică din cadrul Universității ,,Ștefan cel Mare”
Suceava orgaizează luni, 23 ianuarie, workshopul
,,Cooperation of Science and Education  in the
Development of Innovative Economy: National



Talpalariu Ucraina, la
Facultatea de Științe
Economice și
Administrație
Publică

Pecualiarities and European Tendencies”.

Printre participanți se numără 17 cadre didactice
de la Institutul Economic și Comercial din
Cernăuți. Evenimentul este inclus în programul de
activități anuale derulate în parteneriat cu acest
institut, care este și partener tradițional al
universității sucevene.

Marius Șuiu

Handbaliștii
Universității vor
primi o ,,gură de
oxigen din partea
Primăriei Suceava
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Ca la fiecare început de an, perioada de două sau
trei luni de zile până la începerea exercițiului
financiar al Primăriei municipiului Suceava este
una dificilă pentru sporturile finanțate de
municipalitate. În această situație este și echipa de
handbal senior a Universității Suceava, formație ce
are ca principal finanțator Primăria Suceava.

Pentru a acoperi aceste două sau trei luni de zile,
primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a venit
cu propunerea realizării unei asocieri între
instituția pe care o conduce și Clubul Sportiv
Universitar din Suceava, astfel încât în luna
februarie primăria să poată finanța echipa în
condiții legale, până la probarea în Consiliul Local
Suceava a banilor pentru echipa de handbal.
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USV a obținut locul
I din România în
topul brevetelor de
invenții
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Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava se
situează pe primul loc în topul universităților
românești alcătuit pe baza brevetelor de invenții
acordate în anul 2016 de Oficiul de Stat pentru
Invenții și Mărci (OSIM) din România.

În anul 2016, OSIM a acordat Universității Ștefan
cel Mare un număr de 34 de brevete de invenție,
rezultat care clasează universitatea suceveană pe
primul loc între instituțiile de învățământ superior
din țară.

Contribuții determinante în domeniu au fost
înregistrate de centrele de inventică ale USV
dezvoltate de regretatul prof. Univ. Dr. Ing. Dorel
Cernomazu, în cadrul Facultății de Inginerie
Electrică și Știința Calculatoarelor, și de prof.
Univ. Dr. Ing. Gheorghe Gutt, în cadrul Facultății
de Inginerie Alimentară.

Liliana
Bujdei

Propunerile de
modificare a
Regulamentului
cadru de acordare a
burselor în USV, în
dezbaterea
comunităţii
academice sucevene
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Conducerea Universităţii “Ştefan cel Mare”
Suceava a prezentat, joi, schiţa unui nou
regulament de acordare a burselor în instituţia
academică suceveană pentru anul 2017-2018,
adaptat la noile prevederi legislative şi financiare,
în cadrul unei întâlniri la care au participat
reprezentanţii studenţilor din USV, propunerile de
modificare a acestui regulament fiind lansate în
dezbatere publică.

Potrivit unui comunicat de presă al Universităţii



sucevene, noul Regulament de acordare a burselor
în USV va intra în vigoare începând cu anul
universitar 2017-2018, iar în cadrul întrunirii de joi
s-a precizat că propunerea de revizuire va fi
publicată pe site-ul instituţiei academice sucevene
pentru dezbatere publică, pentru a asigura
posibilitatea implicării tuturor membrilor
comunității academice și a culege sugestii și
propuneri de la toți studenții USV, nu doar de la
reprezentanții acestora la nivel de facultate și
universitate.

Liliana
Bujdei

Universitatea
suceveană situată pe
primul loc în
România în topul
brevetelor de
invenţii acordate de
OSIM în 2016
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Potrivit unui comunicat de presă al USV, OSIM a
acordat în anul 2016 Universității „Ștefan cel
Mare” din Suceava un număr de 34 de brevete de
invenție, iar acest rezultat clasează universitatea
suceveană pe primul loc între instituțiile de
învățământ superior din țară, USV fiind urmată de
Universitatea „Transilvania” din Brașov cu 13
brevete și Universitatea Tehnică „Gheorghe
Asachi” din Iași cu11 brevete de invenţii.

În comunicatul de presă se precizează că pentru
realizarea acestui palmares contribuții
determinante în domeniu au fost înregistrate de
centrele de inventică ale USV dezvoltate de
regretatul prof. univ. dr. ing. Dorel Cernomazu
care şi-a desfăşurat activitatea în cadrul Facultății



de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, și
de prof. univ. dr. ing. Gheorghe Gutt de la
Facultătea de Inginerie Alimentară.

Liliana
Bujdei

Noi oportunităţi de
cooperare în
domeniul cercetării
şi educaţiei urmează
să fie identificate de
participanții unui
workshop organizat
la USV
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Potrivit unui comunicat de presă al USV,
workshop-ul “Cooperation of Science and
Education in the Development of Innovative
Economy: National Peculiarities and European
Tendencies” este organizat, luni, de FSEAP, iar
printre participanţi se numără şi 17 cadre didactice
de la Institutul Economic şi Comercial din
Cernăuţi, filială a Universităţii Naţionale de
Economie şi Comerţ din Kiev.

“Participanţii la workshop vor împărtăşi din
experienţa câştigată în cadrul unor proiecte
internaţionale şi vor lucra la identificarea unor noi
oportunităţi de cooperare în domeniile cercetării şi
educaţiei. După finalizarea discuțiilor, oaspeţii din
Ucraina vor face un tur al universităţii noastre şi
vor vizita obiective turistice din judeţul Suceava”,
se precizează în comunicatul de presă.

_______ Universitatea
”Ştefan cel Mare”
Suceava este pe

www.edumanager.ro Universități
Universitatea ”Ştefan cel Mare” Suceava (USV) s-
a situat, în anul 2016, pe primul loc în topul
universităţilor româneşti alcătuit pe baza



locul I în topul
universităţilor
privind brevetele de
invenţii acordate de
OSIM

brevetelor de invenţii acordate de Oficiul de Stat
pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) din România.

Într-un comunicat remis presei se arată că, în 2016,
OSIM a acordat USV un număr de 34 de brevete
de invenţie, rezultat ce o clasează pe primul loc,
fiind urmată de Universitatea “Transilvania” din
Braşov (13 brevete) şi Universitatea Tehnică
“Gheorghe Asachi” din Iaşi (11 brevete).

Potrivit sursei citate, contribuţii importante au
înregistrat centrele de inventică ale USV
dezvoltate de fostul prof. univ. dr. ing. Dorel
Cernomazu, în cadrul Facultăţii de Inginerie
Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, şi de prof. univ.
dr. ing. Gheorghe Gutt, în cadrul Facultăţii de
Inginerie Alimentară.

________
Comunicat de presă -
Universitatea ''Ștefan
cel Mare'' Suceava

www.agerpres.ro Suceava
Universitatea 'Ștefan cel Mare' din Suceava
pregătește aprobarea unui regulament de burse care
conține numeroase prevederi abuzive și
discriminatorii.



Iulia Sîrghi Prorectorul USV,
Gabriela Prelipcean,
aduce clarificări
privind regulamentul
de burse pentru
studenţi
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Mai mulți studenți de la Universitatea “Ștefan cel
Mare” Suceava, care doresc să-și păstreze
anonimatul, au criticat conducerea instituției, pe
motiv că “pregătește aprobarea unui regulament de
burse care conține numeroase prevederi abuzive și
discriminatorii”.

Ei se mai referă la transferul atribuțiilor din sarcina
cadrelor didactice referitoare la contorizarea
prezențelor studenților, în sarcina șefilor de an,
precum și la posibilitatea pierderii bursei pentru
întreg anul universitar, în cazul în care studentul
acumulează peste 25 de absențe.

Un alt aspect criticat de studenții anonimi care au
răspândit protestul pe internet este cel referitor la
dreptul la muncă și la publicațiile studenților, care
– spun ei – nu vor mai fi recunoscute ca activitate
extrașcolară decât dacă reiese și afilierea USV la
publicație.

Toate aceste modificări – concluzionează tinerii –
urmau a fi discutate cu reprezentații lor, însă, la
întrunirea cu acest scop, conducerea USV a
prezentat modificările și a încheiat întâlnirea
înainte de a avea loc o dezbatere.

Având în vedere gravitatea criticilor, am solicitat o
declarație oficială din partea conducerii USV,



pentru a limpezi lucrurile.

Prorectorul Gabriela Prelipcean ne-a acordat un
scurt interviu, pe care l-a început prin a detalia
noile principii din activitatea didactică de la
Universitatea „Ștefan cel Mare”.

_______

Conducerea Universității din
Suceava se consideră peste cele
de la Cambridge sau Oxford

www.curentul.info Educație

Universitatea 'Ștefan cel Mare' din Suceava
pregătește aprobarea unui regulament de burse
care conține numeroase prevederi abuzive și
discriminatorii.

Toate aceste modificări urmau a fi discutate cu
reprezentații studenților, însă la întrunirea cu acest
scop, conducerea universității a prezentat
modificările și a încheiat întâlnirea înainte de a
avea loc o dezbatere.

Astfel, consultarea studenților nu a avut loc, ci
doar o informare a reprezentanților acestora, fără a
li se solicita un punct de vedere.

Având în vedere faptul că un pretins „grup anonim
de studenți din USV” a remis mass-mediei un text
în care acuză conducerea Universității „Ștefan cel
Mare” din Suceava de tentativa de a introduce în
Regulament „numeroase prevederi abuzive și



discriminatorii”, dorim să menționăm următoarele:

„transferul atribuțiilor din sarcina cadrelor
didactice referitoare la contorizarea prezențelor
studenților, în sarcina șefilor de an”.

Este o eroare a „grupului anonim”! Prevederile
schiței de Regulament mențin aceeași procedură ca
și până acum, adică liste de prezență
contrasemnate de cadrul didactic. Modificarea
propusă constă în introducerea unei condici de
prezență, în locul foilor disparate. Condica
respectivă va fi întocmită de șeful de grupă sau de
către un înlocuitor al acestuia, cadrul didactic
titular având obligația să certifice prin semnătură
prezența studenților la fiecare oră.

Cu stimă,

Redactor Iulia Sîrghi
Consilier al Serviciului de Relații Publice, Comunicare și Imagine
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