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Dezbatere „România
Centenară”, vineri,
la Universitatea din
Suceava
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Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) va
găzdui vineri, 3 februarie, de la ora 12.00,
dezbaterea „România Centenară”, seminar care va
avea loc în nouă centre universitare din ţară, în
perioada 20 ianuarie – 16 martie 2017.

La evenimentul de la Suceava vor participa
secretarul de stat Florin-Daniel Șandru -
coordonatorul Departamentului Centenar din
cadrul Guvernului României, prof. univ. dr. ing.
Valentin Popa - rectorul Universităţii „Ştefan cel
Mare”, prof. univ. dr. Ştefan Purici - prorectorul
USV, Ion Lungu - primarul municipiului Suceava,
Gheorghe Flutur - preşedintele CJ Suceava, Ovidiu
Vintilă - redactor-şef al revistei „Bucovina
Literară”, reprezentanţi ai societăţii civile şi ai
mass-media. Dezbaterea va fi moderată de conf.
univ. dr. Ioan Dan Dascălu. Dezbaterea va avea loc
în Aula din Corpul E.

Iniţiativa se înscrie în Programul de Guvernare
2017-2020 cu privire la marcarea Centenarului
Marii Uniri şi face parte din setul de acţiuni de
pregătire a „Forumului României Centenare”, ce



urmăreşte să-i reunească pe reprezentanţii
autorităţilor centrale şi locale, pe cei ai mediului
academic şi cultural, precum şi pe cei ai societăţii
civile. Momentul culminant al „Forumului
României Centenare” s-ar putea regăsi în semnarea
unui Parteneriat pentru Centenar între universităţi,
Academia Română şi Guvernul României.
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Cele zece facultăţi ale Universităţii „Ştefan cel
Mare” Suceava (USV) au stabilit condiţiile de
admitere pentru anul universitar 2017-2018,
viitorii studenţi ai instituţiei urmând să fie admişi
după aceleaşi criterii ca şi anul trecut.

Astfel, modalităţile de calcul al mediei de admitere
ţin cont de media de la bacalaureat şi de notele de
la acest examen. Excepţie fac facultăţile de
Educaţie Fizică şi Sport şi Ştiinţe ale Educaţiei,
unde candidaţii vor susţine probe de aptitudini,
eliminatorii, în vederea admiterii.

Admiterea de la Universitatea din Suceava se
organizează în două sesiuni: 10-28 iulie 2017 şi 6-
20 septembrie 2017.
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Sondaj făcut de
LUMEN și USV:
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O cercetare efectuată de Centrul de Cercetări
Socio-Umane LUMEN, în parteneriat cu
Facultatea de Drept și Științe Administrative a
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava în
perioada 01 noiembrie 2016 – 15 ianuarie 2017, în
Regiunea de Dezvoltare Nord-Est a României,
privind „Percepția publică asupra sancțiunilor din
România” arată că 59% din respondenți consideră
că pedeapsa cu închisoarea este utilă în
reintegrarea socială a infractorilor, chiar și a celor
care au săvârșit fapte cu caracter penal al cărui
pericol social este scăzut.

Cercetarea de tip cantitativ, bazată pe ancheta prin
chestionar, s-a efectuat pe un eșantion de 1056 de
persoane. Marja de eroare a cercetării este de ±
3%, prezentul studiu fiind parte a unui demers mai
amplu vizând construcția socială a profesiei de
consilier de probațiune. Din eșantion au făcut parte
484 persoane de sex masculin și 572 persoane de
sex feminin. Structura pe vârste a respondenților
este de 49% sub 30 de ani, 31% persoane cu vârste
cuprinse între 25 și 45 de ani, 20% vârsta peste 45
de ani. Nivelul de studii al respondenților este: 4%
fără studii, 44% studii medii, 52% studii
universitare și postuniversitare, se arată într -un
comunicat de presă.
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Cea de a treia dezbatere “România Centenară” se
va desfăşura, vineri, la Universitatea “Ştefan cel
Mare” Suceava, la eveniment urmând să participe
conducerea instituţiei academice sucevene,
reprezentanţii autorităţilor locale şi judeţene,
coordonatorul Departamentului Centenar din
cadrul Guvernului României, secretarul de stat
Florin-Daniel Şandru, dar şi reprezentanţi ai
societăţii civile.

Într-un comunicat de presă al USV se precizează
că Departamentul „Centenar” din cadrul
Guvernului României organizează, în perioada 20
ianuarie – 16 martie 2017, Seria de Dezbateri
„România Centenară” în nouă centre universitare.


