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Potrivit unui studiu, 

studenții aleg USV 

pentru apropierea de 

casă, resurse, dotare și 

prestigiu 
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Studenții care studiază la Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava au ales această universitate pentru 

că e aproape de casă, pentru resursele și dotarea pe 

care o are, dar și pentru prestigiu în timp ce pentru 

alegerea facultății elemntul decisiv este găsirea unui 

loc de muncă, relevă un studiu efectuat de USV în 

rândul studenților din primul an. 

Potrivit studiului, printre motivele pentru care 

absolevenţii de liceu aleg să studieze la universitatea 

suceveană sunt apropierea de casă, resursele de care 

dispune USV, incluzând aici şi resursa umană, dotarea 

universității, prestigiul ei și implicarea în viața 

comunității locale. 
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Tânărul cercetător 

francez Romain 

Filstroff va susține trei 

ateliere de lingvistică la 

USV 
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La invitaţia Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale 

Comunicării din cadrul USV şi cu sprijinul  Institutului 

Francez din România, va sosi în universitatea 

suceveană Romain Filstroff, un tânăr cercetător 

pasionat de studiul lingvisticii generale şi al limbii 

franceze. 

Potrivit unui comunicat al USV, pe parcursul a trei 

ateliere, organizate în perioada 22-23 martie 2017, 

Romain Filstroff va sta de vorbă cu studenţii Facultăţii 

de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, atât despre ce 



înseamnă să creezi şi să menţii viu un site ştiinţific, cât 

şi despre unele trăsături ale limbii franceze 

contemporane. 
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14 cursanți ai 

Lectoratului de limbă 

română al USV din 

cadrul Universității 

Naționale „Yurii 

Fedkovici” din 

Cernăuți, în aplicație 

practică în România 
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Social 

La invitația Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, 14 dintre cei mai competenți și asidui 

cursanți ai Lectoratului de limbă română din cadrul 

Universității Naționale „Yurii Fedkovici” din Cernăuți 

(studenți și cadre didactice) au participat la o aplicație 

practică de limbă și cultură românească în România, în 

perioada 17-19 martie a.c. 

Ulterior, grupul a vizitat campusul USV, oaspeții 

exprimându-și admirația față de modernitatea dotărilor 

sucevene. Tot la Suceava, cursanții cernăuțeni ai 

Lectoratului de limbă română au efectuat o vizită la 

Muzeul de Istorie, după care s-au deplasat la Centrul 

de formare continuă al USV de la Vatra Dornei. În 

zilele următoare, grupul a avut în program vizite în 

diverse puncte ale județelor Suceava și Neamț”, se 

arată într-un comunicat al USV. 
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ROUMANIE - 

Haïkunoi, le Grand 

Tour fait escale en 

Roumanie pour un petit 
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Manifestation 

Il n’a que trois vers et dix-sept syllabes, mais toute la 

force pour décrire l’essentiel des états d’âme ! Créé 

totalement dans l’émotion, le plus petit poème du 

monde, le haïku, se voit consacré, depuis trois ans 

déjà, son jour de fête, en Roumanie. Accompagnée 

d’une gourmandise, cette création d’origine japonaise 

est devenue un véritable coup de cœur de la 

Francophonie, telle qu’elle est célébrée en terre 

http://www.newsbucovina.ro/
http://www.agora-francophone.org/
http://www.agora-francophone.org/


poème 

 

stations/le-grand-tour-

2017/article/roumanie-

haikunoi-le-grand-tour-

fait-escale-en-

roumanie-pour-un-petit-

poeme 

roumaine. 

Le but, ce n’est pas de faire une œuvre d’art. Je ne 

veux pas organiser le concours du plus beau haïku. Je 

ne veux pas de classement, mais de l’implication et de 

l’enthousiasme. La francophonie, ça se partage, tout 

comme un repas, a lancé Christophe Gigaudaut. 

L’enthousiasme, ce fut d’ailleurs le mot clé des pique-

niques poétiques organisés par les étudiants de 

l’Université Stefan cel Mare de Suceava, dans le nord 

de la Roumanie. Nos haïkus, on les a écrits sur des 

papiers colorés, découpés en préalable en forme 

d’habits et que nous avons accrochés par la suite à des 

fils à l’image des linges qui sèchent au vent raconte 

Camelia Biholaru, chargée des cours à la Faculté de 

Lettres et Sciences de la Communication de 

l’Université de Suceava. 
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Horia Brenciu & HB 

Orchestra, într-un nou 

concert la Suceava 
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Evenimente 

Horia Brenciu, artistul supranumit „omul-spectacol”, 

concertează pe 6 aprilie, de la ora 19.00,  la Casa de 

Cultură a Sindicatelor din Suceava, într-o 

impresionantă producție live, alături de instrumentiștii 

prestigioși care alcătuiesc HB Orchestra. 

Evenimentul este organizat de Casa de Cultură a 

Studenților Suceava. 
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Direcția 5 & Alina 

concertează la Casa de 

Cultură a Sindicatelor 

din Suceava 
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Evenimente 

La Casa de Cultură a Sindicatelor din Suceava, va avea 

loc miercuri, 29 martie, de la ora 19.00, un concert de 

excepție susținut de Direcția 5 & Alina. 

Evenimentul este organizat de  Casa de Cultură a 

Studenților din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava. 

http://www.newsbucovina.ro/
http://www.newsbucovina.ro/
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Studiu: De ce aleg 

tinerii să studieze la 

USV 
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Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a realizat 

un studiu cu privire la factorii psihologici și sociali 

care au condus la alegerea programelor pe care ea le 

oferă, în vederea eficientizării relațiilor dintre oferta 

academică și așteptările studenților. La acest studiu, 

aplicat de Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră 

din cadrul Universității „Stefan cel Mare” din Suceava, 

a participat un eșantion reprezentativ de 409 studenți 

înmatriculați în anul I (2016 – 2017). Analiza 

răspunsurilor la întrebarea deschisă care a vizat 

așteptările studenților de anul I a evidențiat faptul că 

prim-planul așteptărilor acestora se referă la 

acumularea de cunoștințe, dezvoltarea competențelor 

specifice profesiei și dezvoltarea personală. 

 

 

Cristi Ochrim 

 

 

Horia Brenciu & HB 

Orchestra într-un nou 

concert la Suceava 
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Știri Suceava 

Casa de Cultură a Studenților din cadrul Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava vă invită la un concert 

susținut de HORIA BRENCIU & HB Orchestra. 

Horia Brenciu, artistul supranumit „omul-spectacol”, 

concertează pe 6 aprilie, de la ora 19.00,  la Casa de 

Cultură a Sindicatelor din Suceava, într-o 

impresionantă producție live, alături de instrumentiștii 

prestigioși care alcătuiesc HB Orchestra. 

Horia Brenciu este un entertainer înnăscut, care de-a 

lungul timpului a cucerit publicul din postura de solist 

vocal, actor sau gazdă a unor emisiuni TV. Împreună 

cu HB orchestra, cea mai complexă orchestră din 

showbizul românesc, carismaticul artist va pune în 

scenă un spectacol inedit, interpretând de la balade 



sentimentale până la refrene ritmate lansate de 

legendele rock’n’roll-ului. În egală măsură, va face 

senzaţie cu melodiile proprii, printre care se numără 

foarte îndrăgitele „Fac ce-mi spune inima” şi „Hello”. 

Artistul promite un concert unic, plin de hituri, piese 

noi  şi momente surprinzătoare. 
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ALINA, ÎN CONCERT 

LA SUCEAVA 
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Știri Suceava 

Casa de Cultură a Studenților din cadrul Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava vă invită la un concert 

de excepție susținut de Direcția 5 & Alina. 

Evenimentul va avea loc marți, 29 martie, de la ora 

19.00, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Suceava. 

Marian Ionescu, Cristi Enache, Nicu Damalan, Tony 

Seicarescu, Marius Keseri, Carmin Ionescu și Alina vă 

așteaptă să aduceți iubirea pe primul loc în suflet. 

Formaţia promite un super spectacol cu hituri mai 

vechi, dar şi cu piese recente, care vor fi interpretate 

într-o atmosferă plină de emoţie. 

Cu mii de concerte la activ şi 25 de materiale 

discografice lansate, Direcţia 5 este o prezenţă 

consecventă şi foarte iubită pe scenele din România. 

De la albumul de debut lansat în 1992, trecând prin 

perioada „Superstar” (1999), care şi-a pus amprenta 

asupra tendinţelor muzicale ale vremii, şi continuând 

cu mai recentele „Ambiental” (2006), „Aniversare” 

(2008), „Emoţie” (2009) şi „Romantic” (2010), 

Direcția 5 a spus nenumărate poveşti de viaţă şi iubire. 

Una dintre cele mai îndrăgite trupe rock te aşteaptă cu 

„O fată ca ea”, „Dacă ai şti”, „Eşti stilul meu”, „Îţi 

http://www.vivafm.ro/


mulţumesc”, „Am nevoie de tine” şi multe alte hituri 

ce au ocupat primul loc în topurile de specialitate. 

 

Redactor Iulia Sîrghi 
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