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Anul Nou
Chinezesc,
întâmpinat la
Universitatea
”Ștefan cel Mare” cu
preparate tradiționale
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Anul Nou Chinezesc, eveniment sărbătorit de două
miliarde de persoane de pe întreg globul, a fost
marcat şi la Universitatea „Ştefan cel Mare”
Suceava (USV), iniţiativa aparţinând Clubului de
Studii Asiatice şi Casei Româno-Chineze Suceava.

Iubitori ai culturii şi civilizaţiei chineze, studenţi
din cadrul Universităţii şi invitaţi au împărtăşit
bucuria unui nou început, luând parte la activităţi
menite să facă mai cunoscute tradiţiile şi
obiceiurile poporului chinez. În număr mare, la
activitate au participat şi cursanţi de toate vârstele,
de la 5 la 72 de ani, de la orele de limba chineză de
la USV.

Potrivit calendarului chinezesc, la finele
săptămânii trecute, a început anul Cocoşului de
Foc, un an sub semnul loialităţii, hărniciei,
inventivităţii, responsabilităţii şi încrederii.

La rândul său, Daniel Davidel, de la Casa
Româno-Chineză, a menţionat că noul an
chinezesc prilejuieşte întâlnirea întregii familii.
„Este al patrulea an când sărbătorim Anul Nou. Au



venit studenţi, cursanţi, membri ai Casei Româno-
Chineze. Anul Nou este o sărbătoare pentru
familie. Aştept un an nou mai bun, dat fiind faptul
că se anunţă unul prosper, caracterizat de
punctualitate, stabilitate, cu multe lucruri noi”, a
menţionat acesta.

De la evenimentul de la USV nu au lipsit dansurile
chinezeşti, cântecelele şi activităţile în care au fost
implicaţi cei mici, precum şi o tombolă.

Marius Șuiu
Universitarii au
disputat cinci
meciuri de pregătire
în această pauză
competițională
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După o lună de pregătire, echipa de handbal a
Universităţii Suceava va relua competiţiile oficiale,
mai exact meciurile din Liga Naţională. În această
perioadă, echipa antrenată de Adrian Chiruţ şi
Iulian Andrei s-a pregătit doar la Suceava, în sala
Liceului cu Program Sportiv din Suceava. Deşi
iniţial se gândeau la un cantonament montan, cei
doi antrenori au preferat să rămână la Suceava, în
primul rând din cauza banilor, dar şi pentru a evita
riscul unor accidentări, în special tendinite, ce apar
atunci când jucătorii schimbă suprafaţa de
pregătire. După două săptămâni de antrenamente
bazate în special pe încărcările fizice, CS
Universitar din Suceava a avut două meciuri de
pregătire la Focşani, unul în compania gazdelor de



la CSM şi unul cu Știinţa Bacău, echipă aflată pe
locul III în Divizia A, seria Est.

VIA Locuri de muncă în
Germania pentru
studenții suceveni
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Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă
(AJOFM) Suceava a anunţat că primeşte, până pe
9 februarie, dosare de la studenţii interesaţi să
lucreze pe o perioadă de minimum două luni în
Germania, în vacanţa de vară dintre anii de studiu.

Majoritatea locurilor de muncă sunt în hoteluri,
gastronomie, în Bavaria şi Baden Württemberg
(Schwarzwald, Bodensee), şi în gastronomia de
sistem (exemplu McDonald’s). Studenţii interesaţi
pot lucra ca personal de servire, la bucătărie sau ca
persoană care se ocupă de curăţenie.

Pentru aceste locuri de muncă se pot înscrie
studenţi cu vârste între 18 şi 35 de ani, care
urmează cursuri de zi, la o facultate de stat sau
particulară, acreditată conform legii, şi care au
cunoştinţe bune sau foarte bune de limbă germană.

_____
Admiterea la USV în
anul 2017-2018
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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.


