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Sinteza articolului

A.I. Zilele USV, marcate
prin manifestări
organizate în
perioada 6-9 martie

Obiectiv de Suceava Pg.2

În perioada 6 – 9 martie 2017, cu prilejul împlinirii
a 54 de ani de la înființarea Universității „Stefan
cel Mare”, facultățile, departamentele, Biblioteca
Universității, Centrul de Reușită Universitară și
Casa de Cultură a Studenților organizează o serie
de evenimente sub genericul Zilele USV 2017.
Acestea debutează în dimineața zilei de 6 martie.
Pe parcursul primelor două zile, Biblioteca va
găzdui „Dialogul Stiințelor și Artelor la USV”, cu
numeroase lansări de carte științifică, manuale,
cursuri, studii, traduceri, informând publicul
interesat cu ultimele noutăți din diferite domenii de
studiu, înregistrate în colecțiile bibliotecilor din
țară și străinătate. Cu această ocazie, standul de
carte al USV va pune spre vânzare numeroase
titluri semnate de universitari suceveni. Ziua de 7
martie va debuta cu ședința festivă, care se va
desfășura în intervalul 9 – 10.30, în Auditoriumul
„Joseph Schmidt”. Aceasta va fi urmată de
vernisajul unei expoziții inedite, care va avea loc
cu începere de la ora 10.30, la Galeria de Artă din
Corpul A: „Carte și Arte la USV”, cu autori și
artiști din universitatea suceveană. Un moment
muzical va fi susținut de studenți ai USV. Tot în



ziua de 7 martie, Departamentul de Stiințe Umane
și Social-Politice din cadrul Facultății de Istorie și
Geografie va organiza sesiunea de comunicări
științifice Alma Mater Sucevensis, ediția a XXI-a,
iar Departamentul de Contabilitate, Audit și
Finanțe din cadrul Facultății de Stiințe Economice
și Administrație Publică propune o masă rotundă
pe tema inserției pe piața muncii a absolvenților
din domeniul financiar-contabil. In după-amiaza
aceleiași zile, cei interesați pot participa la o
dezbatere pe marginea problemelor actuale în
domeniul juridic, organizată de Facultatea de
Drept și Stiințe Administrative. Teatrul Fabulinus
va avea premiera piesei „Eu. Tu. Aproape”, o
adaptare după „Almost Maine” de John Cariani, în
ziua de 8 martie, cu începere de la ora 19:00, pe
scena Auditoriumului „Joseph Schmidt”. Joi, 9
martie, începând cu ora 12:00, Facultatea de
Silvicultură va decerna titlul de Doctor Honoris
Causa prof.univ.dr.ing. Nicoale Boș, ceremonie
care se va desfășura în Amfiteatrul „Dimitrie
Leonida” din Corpul D. Seria evenimentelor va fi
încheiată cu un spectacol de varietăți susținut de
trupa Icarus, Mihai Boicu și Ansamblul Artistic
Studențesc “Arcanul” USV (împreună cu soliști și
invitați). Intrarea este liberă.

In cadrul campusului universitar sucevean sunt
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Problema locurilor
de parcare lovește și
USV

Obiectiv de Suceava Pg.2

disponibile puțin peste 100 de locuri de parcare,
care ar trebui împărțite la aproape 10.000 de
persoane: studenți, cadre didactice și personal
auxiliar. Din acest motiv, USV nu eliberează
cartele de acces în parcare decât cadrelor didactice,
care parchează prin rotație, având cursuri la
diferite ore ale zilei, și personalului auxiliar.

100 de locuri de parcare pentru 9000 de studenți,
345 de cadre didactice și alte 300 de persoane –
personal auxiliar

In total, în cadrul campusului universitar, USV
dispune de puțin peste 100 de locuri de parcare, pe
care încearcă să le împartă între cei 9.000 de
studenți, 345 de cadre didactice și cele 300 de
persoane care sunt personal auxiliar. Deși cele
peste 300 de cadre didactice nu au nevoie de loc de
parcare în același timp, cursurile fiind stabilite în
diverse momente ale zilei, totuși rămâne problema
studenților care vin zilnic din afara localității la
universitate cu mașina și nu reușesc să găsească un
loc de parcare. Singurii pentru care USV
eliberează cartele de acces în parcările sale sunt
studenții cu dizabilități, care au nevoie de cineva
care să îi aducă și să îi ia zilnic de la cursuri.
“Cadrele didactice se rotesc, unele având cursuri
dimineața, iar altele după-amiază. Intr-un fel e bine
că orarul este astfel structurat și există posibilitatea
parcării. Mai avem locuri de parcare și la corpul H,
dar și acolo parcarea este destul de mică. Corpul H



fiind pe lângă bibliotecă, avem secretariat și cadre
didactice și acolo. La parcarea din spate, la
corpurile B și C avem iarăși două facultăți,
Facultatea de Mecanică și Facultatea de Inginerie
Electrică. Mai este parcarea de la bazin, iar acolo
este personalul administrativ din corpul F, dar în
cazul în care există și anumite acțiuni organizate
intră și copiii, invitații. Incercăm și sub această
formă, să oferim acces temporar, în timpul
acțiunilor organizate la bazin sau la Auditorium.
Primul pas va fi introducerea de senzori pentru
partea de parcare din zona corpului E, pentru a nu
mai intra în parcare dacă nu mai sunt locuri libere.
Până atunci, șoferii vor continua să parcheze pe
unde apucă, inclusiv pe trotuare.
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CSU SUCEAVA a
pierdut la Focșani și
ratează șansa de a
urca în zona play-off

Obiectiv de Suceava Pg.17

Echipa suceveană a cedat aseară, pe terenul celor de la
CSM Focșani, cu scorul de 20-23, îmtr-un meci
cântând pentru etapa a XXI-a din Liga Națională de
handbal masculin. În urma acestui eșec, universitarii
rămân pe locul 10, la trei puncte de play-off.

D.C.

CSU Suceava va fi
reprezentată de doi
sportivi la
Campionatele
Europene indoor de
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Este vorba despre  Andrei Gag și Lenuța Burueană,
care vor concura în proba de aruncare a greutății.
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Universitatea pierde
la Focşani şi îşi
diminuează şansele
la turneul play-off

Monitorul de Suceava Pg.7

Aseară, în etapa cu numărul 21 din Liga Naţională
de handbal, echipa Universităţii Suceava a bifat un
nou eşec, al 12-lea din 19 etape disputate în acest
sezon, pe terenul celor de la CSM Focşani, scor
final 20 – 23. Sucevenii au început mai slab acest
meci, dar şi-au revenit şi după 8 minute au condus
pentru prima dată, 4 – 3 după un gol al lui Petrea.
În minutul 10, Universitatea a ratat un 7 metri la 5
– 5, iar mai apoi s-a precipitat în atac şi a comis
mai multe greşeli neforţate, de care au profitat
gazdele din Focşani, la care fostul inter dreapta al
studenţilor Atila Eros a fost în mare formă în
prima parte. Focşaniul s-a dus la patru goluri,
studenţii au mai redus din diferenţă, dar gazdele s-
au distanţat apoi la cinci goluri. Scorul la pauză a
fost 14 – 10.
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Zilele Universităţii
„Ștefan cel Mare”, în
perioada 6-9 martie
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În perioada 6-9 martie, cu prilejul împlinirii a 54
de ani de la înfiinţarea Universităţii „Ștefan cel
Mare” Suceava (USV), facultăţile, departamentele,
Biblioteca Universităţii, Centrul de Reuşită
Universitară şi Casa de Cultură a Studenţilor
organizează o serie de evenimente sub genericul
Zilele USV 2017.
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USV celebrează 54
de ani de la
înfiinţare. Programul
manifestărilor

www.vivafm.ro Știri locale
În perioada 6 – 9 martie, cu prilejul împlinirii a 54
de ani de la înființarea Universității „Ștefan cel
Mare”, facultățile, departamentele, Biblioteca
Universității, Centrul de Reușită Universitară și
Casa de Cultură a Studenților organizează o serie
de evenimente sub genericul „Zilele USV 2017”.
Acestea debutează în dimineaţa zilei de 6 martie.
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Studenţi voluntari,
precum şi elevi
suceveni şi rădăuţeni
au împărţit
mărţişoare şi pliante
cu sfaturi pentru un
stil de viaţă sănătos
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Studenţi şi elevi din Suceava, precum şi elevi din
Rădăuţi au împărţit, miercuri, mărţişoare cu „perla
înţelepciunii”, simbol european al prevenirii
cancerului de col uterin, şi pliante în cadrul
campaniei de promovare “Luna februarie- Luna
Naţională de prevenire a Cancerului” derulate de
Direcţia de Sănătate Publică Suceava.
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O nouă ediţie a
manifestărilor Zilele
USV organizată la
împlinirea a 54 de
ani de la înfiinţarea
instituţiei academice
sucevene
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O nouă ediţie a manifestărilor Zilele USV 2017 va
fi organizată, în perioada 6-9 martie, cu prilejul
împlinirii a 54 de ani de la înfiinţarea Universităţii
“Ştefan cel Mare” Suceava, de către facultățile,
departamentele, Biblioteca Universității, Centrul
de Reușită Universitară și Casa de Cultură a
Studenților.
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