
Revista presei - JOI, 23 MARTIE 2017 - Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

 

Autor Titlul 

articolului 

Publicația Secțiunea

/Pagina 

Sinteza articolului 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adelina 

Talpalariu 

 

 

 

 

„Porţi deschise 

ASSIST Software” a 

reunit peste 300 de 

studenţi ai 

Universităţii „Ștefan 

cel Mare” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitorul de Suceava 

 

 

 

 

 

 

 

Pg.10 

Peste 300 de studenţi ai Universităţii „Ștefan cel Mare” Suceava 

(USV), interesaţi să cunoască îndeaproape proiectele dezvoltate 

de Assist Software Suceava, au răspuns afirmativ invitaţiei de a 

participa la cea de-a IX-a ediţie a evenimentului „Porţi 

deschise”, organizat la USV, miercuri, 22 martie. 

Holul Corpului D al instituţiei a forfotit de studenţi, în special 

din cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică şi Știinţa 

Calculatoarelor, pasionaţi de cele mai noi tendinţe în IT şi curioşi 

să afle din experienţa celor care deja şi-au consolidat o carieră în 

domeniu. 

La rândul lor, profesioniştii din cadrul Assist au pregătit opt 

standuri, special amenajate, dotate cu ecrane de mari dimensiuni, 

pliante şi alte materiale, pe care au rulat imagini de prezentare a 

celor mai importante şi atractive proiecte derulate de oamenii din 

cadrul companiei. Studenţii au testat aplicaţiile prezentate, au 

aflat poveştile din spatele proiectelor ce aduc în prim-plan 

tehnologii de ultimă oră şi au aflat care este drumul de la idee la 

implementarea acestora în proiecte reale. 

Nu au lipsit întrebările referitoare la oportunităţile de internship, 

la stagiile de practică, oportunităţi de angajare pentru joburi part-

time sau cu normă întreagă. 
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14 cursanți ai 

Lectoratului de 

limbă română din 

cadrul Universității 
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Cernăuți se află în 

aplicație practică la 

Suceava 
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14 dintre cei mai competenţi şi asidui cursanţi ai Lectoratului de 

limbă română din cadrul Universităţii Naţionale „Yurii 

Fedkovici” din Cernăuţi (studenţi şi cadre didactice) au participat 

la o aplicaţie practică de limbă şi cultură românească în 

România, în perioada 17-19 martie. 

La Suceava, grupul, însoţit de Gina Puică, lector de română în 

cadrul Lectoratului USV de la Cernăuţi, a avut vineri, 17 martie, 

o întâlnire cu prorectorul responsabil de relaţiile internaţionale al 

USV, prof. univ. dr. Ştefan Purici, în care au fost discutate 

chestiuni diverse, legate în special de colaborarea dintre cele 

două universităţi şi de dezvoltarea academică, precum au 

informat reprezentanţii USV. Ulterior, grupul a vizitat campusul 

USV, oaspeţii exprimându-şi admiraţia faţă de modernitatea 

dotărilor sucevene.  

      Tot la Suceava, cursanţii cernăuţeni 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 judeţelor Suceava şi Neamţ. 
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Actualitate 

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 

http://www.newsme.ro/


 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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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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Un număt de 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, la invitația 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 

La Suceava, grupul, însoțit de Gina Puică, lector de română în 

cadrul Lectoratului USV de la Cernăuți, a avut vineri, 17 martie, 

o întâlnire cu Prorectorul responsabil de relațiile internaționale al 

USV, Prof. univ. dr. Ștefan Purici, în care au fost discutate 

chestiuni diverse, legate în special de colaborarea dintre cele 

două universități și de dezvoltarea academică. Ulterior, grupul a 

vizitat campusul USV, oaspeții exprimându-și admirația față de 

modernitatea dotărilor sucevene. 
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Viva CAFE 

Prof. Valentin Ianoș, directorul Casei de Cultură a Studenților 

din Suceava, a intrat în legătură telefonică directă cu Iulia, la 

Viva CAFE, și a spus ce evenimente urmează pe agenda 

http://www.vivafm.ro/


 

 

Ianoş: „Încercăm să 

organizăm un bal al 

primăverii 

studențești!” 

 

instituției sucevene. 

Am vorbit despre concertele ce urmează, cursurile pentru 

studenți și despre competiția de proiecte studențești. 

„Încercă să organizăm un  bal al primăverii studențești, după 

Paște, unde în deschidere vor cânta Artis Band, trupa Univercity 

a universității, iar invitatul special este DELIA.” 

„A prins foarte bine competiția de proiecte studențești, am 

implementat ideea pentru prima dată anul trecut.  S-a cerut foarte 

mult și anul acesta ceea ce ne bucură. Obiectivele sunt: creșterea 

numărului de studenți implicați în activități extracurriculare, 

îmbogățirea gamei de activități, încurajează participarea activă în 

rândul studenților” a declarat directorul Valentin Ianoș. 
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ȘTIRI USV 

ASSIST Software Suceava a invitat studenții pasionați de cele 

mai noi tendințe din domeniul IT, la cea de-a IX-a ediție „Porți 

Deschise ASSIST Software”, ce a avut loc miercuri, 22 martie la 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, în holul corpului 

D, etaj II, în fața Amfiteatrului Dimitrie Leonida. Evenimentul a 

fost organizat în parteneriat cu Facultatea de Inginerie Electrică 

și Știința Calculatoarelor și Facultatea de Științe Economice și 

Administrație Publică, fiind dedicat studenților din toți anii de 

studiu și masterat. 

În intervalul 11:00 – 13:00, membrii echipei ASSIST Suceava  

i-a așteaptat cu entuziasm pe toți cei interesați să descopere cele 

mai importante și atractive proiecte derulate de ASSIST 

Software, fiind deschiși să le dezvăluie din experiența lor de 

lucru, dar și din frumusețea culturii organizaționale în care își 

desfășoară activitatea zeci de tineri. Timp de mai bine de 4 ore, 

reprezentanții companiei le-au  împărtășit studenților sfaturi utile 



pentru debutul în carieră, dar și alte informații de care au nevoie 

pentru dezoltarea lor personală și profesională.     

La această nouă ediție s-a pus accent pe comunicarea informală, 

pe manifestarea liberă a curiozității, și a interacțiunii deschise 

dintre profesioniști și studenți, acestea fiind aspecte care 

facilitează calea spre o carieră de succes. Discuțiile au avut 

loc într-o atmosferă prietenoasă, iar cei prezenți au fost 

întâmpinați de către echipa ASSIST cu pizza, suc și dulciuri. 

 

Redactor Iulia Sîrghi 

Consilier al Serviciului de Relații Publice, Comunicare și Imagine 
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