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La Universitatea 

Suceava, realizările 

obținute în 

cercetarea de tip 

doctoral constituie 

„o componentă 

definitorie” 
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Cea de-a IV-a ediție a competiției „Doctorandul 

USV al anului”, coordonată de Consiliul Studiilor 

Universitare de Doctorat de la Universitatea 

Suceava, s-a desfășurat în luna februarie, marți 

fiind conferite titlurile respective Mihaelei Poienar, 

doctorand al Școlii Doctorale de Științe Aplicate și 

Inginerești, și Oanei Elena Grozavu Lența, 

doctorand al Școlii Doctorale de Științe Socio-

Umane. 
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USV tinde către 

modelul unei 

universități 

antreprenoriale 
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Prorectorul cu cercetarea științifică la 

Universitatea „Ștefan cel Mare”, prof. Univ. Dr. 

Mihai Dimian, a declarat marți, la ședința festivă 

din cadrul Zilelor USV, că universitatea și-a 

prevăzut, în planul strategic de dezvoltare 

„indicatori ambițioși care ne pot duce mai aproape 

de podiumul național”. 
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Zilele USV 2017 au 

debutat cu 

numeroase lansări de 

carte științifică, 

studii, manuale, 

traduceri și cu 

vernisarea expoziției 

„Descoperirea 

Universului” 
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Pg.9 

Manifestările din cadrul Zilelor Universităţii 

„Ștefan cel Mare”, organizate cu prilejul împlinirii 

a 54 de ani de învăţământ superior în Suceava, au 

debutat, luni, cu numeroase lansări de carte 

ştiinţifică, manuale, studii şi traduceri şi cu 

vernisarea expoziţiei „Descoperirea Universului”. 

Directorul Bibliotecii Universităţii, prof.univ.dr. 

Sanda Maria Ardeleanu, a declarat, luni, pentru 

NewsBucovina că, împreună cu colectivul 

Bibliotecii Universităţii, a pregătit cu prilejul 

Zilelor Universităţii „Ștefan cel Mare” Suceava un 

program foarte variat, ce include pe parcursul a 

două zile 12 lansări de carte , semnate de cadre 

didactice universitare sucevene, dar şi vernisarea 

expoziţiei „Descoperirea Universului”, realizată cu 

sprijinul Delegaţiei Valonia-Bruxelles Bucureşti, 

în colaborare cu Observatorul Astronomic şi 

Planetariul USV. 

Ardeleanu a spus că, în cursul dimineţii de marţi, 

după şedinţa festivă de deschidere dedicată Zilei 

Universităţii „Ștefan cel Mare” Suceava, 

sărbătorită pe 7 martie, va avea loc vernisajul 

expoziţiei „Carte şi Arte la USV”, cu autori şi 

artişti din USV. 
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Două tinere 

 

 

Monitorul de Suceava 

 

 

Societate 

Cei mai merituoşi doctoranzi ai Universităţii 

„Ştefan cel Mare” Suceava (USV) au fost 

evidenţiaţi marţi, 7 martie, cu prilejul Zilelor USV, 



Talpalariu 

 

 

cercetătoare au 

câștigat titlul de 

„Doctorandul 

anului” de la 

Universitatea 

„Ștefan cel Mare” 

aceştia fiind premiaţi pentru activitatea de 

cercetare pe care o desfăşoară. 

La Şcoala Doctorală de Ştiinţe Aplicate şi Ştiinţe 

Inginereşti a USV, titlul de „Doctorandul anului” a 

fost oferit Mihaelei Poienar (a cărei lucrarea este 

coordonată de universitarii Dan Milici şi regretatul 

Dorel Cernomazu). În cursa pentru acest premiu, 

tânăra a obţinut un scor cumulativ de 338 de 

puncte, fiind recompensată şi pentru diversitatea 

rezultatelor de cercetare. Este prim autor sau 

coautor la opt articole indexate ISI, a depus patru 

cereri de brevetare la OSIM, aceasta susţinând 

public teza de doctorat în noiembrie 2016. 

De partea cealaltă, la Şcoala Doctorală de Ştiinţe 

Socio-Umane a Universităţii, titlul de „Doctorand 

al anului” a fost adjudecat de Oana Elena Grozavu 

Lenţa (a cărei lucrare este coordonată de Sorin 

Maxim), aceasta având un scor cumulativ de 415 

puncte. Este prim autor sau coautor la 5 articole 

indexate ISI, are şapte studii publicate în volume 

de specialitate, figurează cu nouă prezentări la 

conferinţe şi a fost moderator în cadrul unei 

secţiuni la una dintre conferinţe. 
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Știri Suceava 

 

Manifestările dedicate împlinirii a 54 de ani de la 



Ochrim 

 

 

 

varietăţi, în 

încheierea „Zilelor 

USV 2017” 

 

înființarea Universității „Ștefan cel Mare”, reunite 

sub genericul „Zilele USV 2017” se încheie astăzi. 

Cu începere de la ora 12, Facultatea de Silvicultură 

vă invită la decernarea titlului de Doctor Honoris 

Causa domnului prof.univ.dr.ing. Nicoale Boş, 

ceremonie care se va desfăşura în Amfiteatrul 

„Dimitrie Leonida” din Corpul D. 

Seria evenimentelor va fi încheiată cu un spectacol 

de varietăţi susţinut de la ora 19.00, pe scena 

Auditoriumului „Joseph Schmidt” al USV, de 

trupa „Icarus”, Mihai Boicu şi Ansamblul Artistic 

Studenţesc „Arcanul USV” (împreună cu solişti şi 

invitaţi). 

Intrarea este liberă. 
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