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Circa o treime dintre
studenţii
Universităţii din
Suceava
abandonează studiile
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Aproape o treime dintre studenţii înregistraţi la
studii de licenţă la Universitatea „Ștefan cel Mare”
Suceava (USV) nu reuşesc să rămână pe băncile
facultăţii până în momentul absolvirii.

La programele de masterat rata de abandon este
mult mai mare, ajungând la aproape 40%, datele
prezentate de reprezentanţii Universităţii sucevene
vizând promoţiile de studenţi care au finalizat sau
ar fi trebuit să finalizeze studiile în decursul anului
trecut.

Potrivit prof. univ. dr. Gabriela Prelipcean, rector
responsabil de problemele studenţeşti, ”aceste date
au în vedere studenţii care au abandonat pe parcurs
studiile. În această metodă de calcul nu sunt vizaţi
cei care au finalizat ciclul de studii de licenţă sau
masterat, însă nu au susţinut lucrarea de licenţă sau
disertaţia”. Aceasta a mai specificat că mare parte
din abandonuri sunt determinate de situaţia
materială a studenţilor, de imposibilitatea acestora
de a-şi acoperi cheltuielile de studiu, majorarea
fondului de burse fiind o măsură ce vine în



preîntâmpinarea acestor situaţii.

O altă explicaţie a ratei ridicate de abandon de la
USV şi din întregul învăţământ superior din
România o constituie lipsa consilierii de
specialitate a elevilor de liceu în ceea ce priveşte
apetenţa acestora pentru un domeniu sau altul.
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O suceveancă îi
învață spaniola pe
studenți ai
Universității
”Hassan II” din
Casablanca
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O suceveancă, lector la Universitatea „Ştefan cel
Mare” Suceava, este prima româncă invitată să
predea la Universitatea „Hassan II” din Casablanca
- Maroc. Cătălina Iuliana Pînzariu predă limba
spaniolă la universitatea marocană, în semestrul al
doilea, ca profesor asociat, la Facultatea de Litere
şi la Şcoala Superioară de Tehnologie. Ea este cea
care, în anul 2014, a avut iniţiativa semnării unui
acord cadru între cele două universităţi. "Mi s-a
părut interesant un parteneriat cu o universitate din
afara Uniunii Europene. Suntem prima universitate
din România care a făcut un acord cadru şi atunci
când a fost semnat nimeni nu se gândea că se va
dezvolta atât de bine, că nu va rămâne doar pe
hârtie, ca multe altele", ne-a declarat Cătălina
Pînzariu.
Acordul dintre Universitatea din Suceava şi cea
din Casablanca presupune organizarea de



evenimente comune, schimburi academice, reviste,
participarea la activităţi de formare etc. De
asemenea, ulterior s-au semnat şi s-au dezvoltat
alte acorduri între facultăţi şi departamente -
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării,
Istorie-Geografie, Ştiinţe Economice, Inginerie
Alimentară.
Până acum, colaborarea s-a concretizat în
organizarea unui Colocviu internaţional, început în
2015, la Casablanca, şi ajuns la a treia ediţie. La
prima ediţie, delegaţia universitarilor de la
Suceava a fost condusă de rectorul Valentin Popa.
La a doua ediţie, organizată la Suceava, au venit
opt profesori marocani, iar a treia ediţie se va
desfăşura din nou la universitatea marocană.
În ceea ce priveşte schimburile academice, anul
trecut un profesor marocan a predat ca profesor
asociat, timp de trei luni, la Facultatea de Litere
din Suceava, iar trei studenţi au fost într-un stagiu
de practică de două luni la Facultatea de Ştiinţe
Economice.

În perioada 6 martie – 6 aprilie, Delegaţia Valonia-
Bruxelles la Bucureşti, Observatorul Astronomic şi
Planetariul Universităţii „Ştefan cel Mare” din
Suceava organizează, în colaborare cu Biblioteca
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Expoziţia
„Descoperirea
Universului”, la
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Astronomic
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Universului”. Importantul eveniment ştiinţific se
înscrie în seria activităţilor dedicate Zilei
Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava.

Vernisajul expoziţiei va avea loc luni, 6 martie,
începând cu ora 14:00, în spaţiul expoziţional al
Observatorului Astronomic din cadrul USV.

Expoziţia, redactată în limba română, este
compusă din 29 de roll-upuri despre Univers şi
este structurată pe două planuri, ajutând vizitatorii
să descopere cele două feţe ale Universului. Faţa A
prezintă viziunea modernă a Universului, teoria
Big Bangului fierbinte şi modelul concordanţei.
Succesul acestor modele este explicat din punct de
vedere observaţional, experimental şi teoretic. Faţa
B conduce spre o serie de întrebări care decurg din
aceste modele - întrebări despre natura elementelor
din Univers, cum ar fi materia şi energia
întunecată; întrebări care se află la limita fizicii sau
a altor discipline despre natura exactă a Big
Bangului, natura timpului, legătura dintre fizică şi
matematică şi întrebări filosofice care sunt legate
de studiul cosmologiei.

Expoziţia, pusă la dispoziţie de Delegaţia Valonia-
Bruxelles la Bucureşti, este realizată de
Departamentul de Matematică de la Universitatea
din Namur (UNamur), în colaborare cu Atout
Sciences, Cercul Astronomic Mosan,



Scienceinfuse, Arhivele Georges Lemaître,
Facultatea de Ştiinţe a Universităţii Catolice din
Louvain (UCL), Centrul de Cosmologie, Fizica
particulelor şi Fenomenologie (CP3) şi UCL
Cultură.
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Trupa Icarus,
Arcanul USV şi
Mihai Boicu, în
concert pe scena
USV
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Casa de Cultură a Studenţilor Suceava pregăteşte
pentru data de 9 martie un spectacol de varietăţi,
pe scena Auditoriumului „Joseph Schmidt”
urmând să performeze Trupa Icarus, Ansamblul
studenţesc Arcanul USV, Mihai Boicu, dar şi alţi
invitaţi surpriză. Evenimentul va începe de la ora
19.00, iar intrarea este liberă.
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Casa de Cultură a Studenţilor Suceava pregăteşte
pentru data de 9 martie un spectacol de varietăţi,
pe scena Auditoriumului „Joseph Schmidt”
urmând să performeze Trupa Icarus, Ansamblul
studenţesc Arcanul USV, Mihai Boicu, dar şi alţi
invitaţi surpriză. Evenimentul va începe de la ora



19.00, iar intrarea este liberă.

Marius Șuiu
CSU Suceava a
obţinut o nouă
victorie în
Campionatul
Naţional
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Echipa de handbal juniori III a Clubului Sportiv
Universitar din Suceava continuă cu succes drumul
către turneul semifinal. În weekend, handbaliştii
pregătiţi de antrenorul Vasile Boca au reuşit o
nouă victorie, a 12-a din acest sezon, şi se menţin
pe locul doi în clasamentul seriei. Duminică,
universitarii s-au impus cu scorul de 31 – 24 pe
terenul celor de la ACS Campionii Vaslui, echipă
ce lupta pentru ultimul loc calificabil la turneul
semifinal. Sportivii suceveni, ce sunt în majoritate
elevi ai Şcolii Gimnaziale „Ion Creangă” din
Suceava, au făcut o primă repriză foarte bună şi la
pauză aveau deja un avantaj de 10 goluri, scor 19 –
9. În partea a doua, Vasile Boca a rulat tot lotul, iar
în jocul echipei au apărut mai multe greşeli, mai
ales în apărare, şi astfel diferenţa finală nu a fost
una foarte mare, dar nu s-a pus problema
câştigătoarei.

V.I.
Adomnicăi

Lovitură de grație
pentru învățământul Crai Nou

Pg.4
Cu trei specializări recent tăiate și cu nouă
absolvenți de bacalaureat în anul trecut, fostul
liceu industrial nr. 4 se află în pragul desființării.
În contextul european al specializării inteligente,



tehnic sucevean Valentin Popa, rectorul USV, lansează un semnal
de alarmă față de scăderea numărului de
absolvenți, dar și cu privire la calitatea
potențialilor studenți.

Magda
Axon

La Observatorul
Astronomic

Expoziția
”Descoperirea
Universului”
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În perioada 6 martie – 6 aprilie, Delegaţia Valonia-
Bruxelles la Bucureşti, Observatorul Astronomic şi
Planetariul Universităţii „Ştefan cel Mare” din
Suceava organizează, în colaborare cu Biblioteca
USV, expoziţia cu titlul „Descoperirea
Universului”. Importantul eveniment ştiinţific se
înscrie în seria activităţilor dedicate Zilei
Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava.

Vernisajul expoziţiei va avea loc luni, 6 martie,
începând cu ora 14:00, în spaţiul expoziţional al
Observatorului Astronomic din cadrul USV.

Expoziţia, redactată în limba română, este
compusă din 29 de roll-upuri despre Univers şi
este structurată pe două planuri, ajutând vizitatorii
să descopere cele două feţe ale Universului. Faţa A
prezintă viziunea modernă a Universului, teoria
Big Bangului fierbinte şi modelul concordanţei.
Succesul acestor modele este explicat din punct de
vedere observaţional, experimental şi teoretic. Faţa
B conduce spre o serie de întrebări care decurg din
aceste modele - întrebări despre natura elementelor
din Univers, cum ar fi materia şi energia
întunecată; întrebări care se află la limita fizicii sau



a altor discipline despre natura exactă a Big
Bangului, natura timpului, legătura dintre fizică şi
matematică şi întrebări filosofice care sunt legate
de studiul cosmologiei.

O.S.
Rată uriașă de
abandon la USV: Un
student din trei nu
ajunge la licență.
Aproape jumătate
dintre masteranzi
renunță la studii
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Conform unei analize făcute de Alianța Națională
a Organizațiilor Studențești din România
(ANOSR) în 28 de universități din România, mai
bine de 30% dintre studenții admiși la programele
de studiu de licență și de master nu își finalizează
studiile. Conform cifrelor ANOSR, în 2015,
38,94% dintre studenții înscriși la Universitatea
“Stefan cel Mare” Suceava la studii de licență cu o
durată de 3 ani abandonaseră facultatea. Rata e și
mai mare la studii de licență cu durata de 4 ani –
41,44%. USV se plasa în 2015 pe un nedorit loc
trei la nivel național privind numărul de studenți
care au abandonat studiile de master – 51,77%
dintre aceștia nu și-au finalizat studiile. Conform
reprezentanților USV, situația s-ar mai fi
îmbunătățit oarecum anul trecut, când “doar” 29-
30% dintre studenți au abandonat studiile de
licență și “numai” 39-40% dintre masteranzi au
legat școala de gard. Cauzele principale ale
abandonului în masă: proasta alegere a
disciplinelor de studiu și problemele de ordin
material.
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