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Studenţi din şase ţări participă începând de luni, timp de cinci 

zile, la Concursul internaţional studenţesc de calculatoare 

„Hard&Soft”, aflat la cea de a 24-a ediţie, ce se desfăşoară la 

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava (USV), în organizarea 

Facultăţii de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor. 

„Hard&Soft” este un concurs adresat studenţilor seniori din 

domeniile calculatoarelor, electronicii şi automaticii, ce îşi 

propune să testeze competenţele tehnice hardware şi software şi 

de relaţionare socială ale viitorilor ingineri. 

În perioada 15 – 20 mai, echipe formate din câte patru studenţi 

vor încerca să rezolve sarcini cu un grad ridicat de complexitate, 

reuşita solicitând cunoştinţe avansate din domeniile Ştiinţa 

calculatoarelor, Inginerie electronică şi Automatizări, referitoare 

la proiectarea sistemelor electronice, interfaţare, programare, 

utilizarea mediilor de dezvoltare software şi hardware, testare şi 

documentare. 

Concursul a debutat în anul 1994, cu sprijinul profesorului John 

Milner de la City University din Londra, în calitate de preşedinte 

al juriului pentru primele nouă ediţii ale concursului. 

Din 2003, coordonarea activităţii de jurizare a fost asigurată de 

profesorul Timothy Hall, de la Universitatea din Limerick, 



Irlanda, concursul „Hard&Soft” devenind o competiţie 

internaţională de prestigiu ce ocupă un loc privilegiat în 

programele manifestărilor studenţeşti. 

Până în prezent, peste trei mii de studenţi din principalele centre 

universitare din România şi de la universităţi partenere din 

Europa s-au confruntat la Suceava, în încercarea de a soluţiona 

provocări tehnice spectaculoase. 
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În perioada 12-28 mai, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei din 

cadrul Universităţii din Suceava este gazdă pentru un specialist 

Fulbright, dr. John Liptak, de la Universitatea Radford din SUA, 

care va coordona programul „Enhancing Social-Emotional 

Competence through Education”, derulat cu studenţii de la 

programul de masterat Consiliere Şcolară şi Educaţie 

Emoţională. Dr. John Liptak vizitează universitatea suceveană în 

contextul Programului Fulbright Specialist, susţinut de Comisia 

Fulbright din România. 

Potrivit conf. univ. dr. Aurora Adina Colomeischi, decanul 

facultăţii, „având expertiză în domeniul consilierii şi al 

dezvoltării curriculare pentru promovarea inteligenţei 

emoţionale, specialistul Fulbright va contribui la realizarea 

obiectivelor facultăţii, de a optimiza continuu oportunităţile de 

învăţare deschise studenţilor, dar şi de a întâmpina o nevoie a 

comunităţii educaţionale de formare într-o arie sensibilă cum 

este cea a educaţiei emoţionale”. 

Dr. John Liptak va propune un program intensiv de formare 

pentru studenţii de la masterat, va susţine workshopuri pentru 



cadrele didactice ale facultăţii, va coordona acţiuni de dezvoltare 

curriculară în domeniul educaţiei emoţionale, pentru ca, în final, 

beneficiarii să fie elevii din învăţământul preuniversitar. 
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Facultatea de Istorie şi Geografie – Departamentul de Ştiinţe 

Umane şi Social-Politice din cadrul Universităţii „Ştefan cel 

Mare” Suceava, în parteneriat cu Parohia Ortodoxă Română 

„Sfântul Simion” Suceava, organizează joi, 18 mai, de la ora 

14:00, în Amfiteatrul E 129 al universităţii sucevene, conferinţa-

dezbatere „Etică şi economie în România postcomunistă”. 

Conferenţiază Toma Roman jr., doctor în istoria economiei, 

jurnalist. 

Preotul Constantin Ciupu, parohul Parohiei ortodoxe române 

„Sfântul Simion” Suceava, a spus că „în scopul susţinerii 

conceptelor etice şi morale ca suport pentru construirea şi 

consolidarea spiritului civic şi moral în oraşul nostru, Suceava, şi 

nu numai aici, în cadrul şirului de 12 conferinţe, sub genericul 

«Umanitate, omenie. Oameni pentru oameni», propuse a fi 

susţinute cu sprijinul onorant al Universităţii «Ştefan cel Mare» 

din Suceava, Parohia ortodoxă română «Sfântul Simion» 

propune spre audiere tema: «Etică şi economie în România post-

comunistă». În conţinut, domnul Toma Roman jr. va prezenta 

elemente ale evoluţiei şi involuţiei economiei româneşti 

postdecembriste, va supune atenţiei auditorilor studii de caz din 

domeniul bancar, industrial şi din alte zone de interes economic”. 
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Echipa antrenată de ADI Chiruț evoluează diseară, de la ora 

18.30, pe terenul principalei contracandidate la locul secund din 

turneul pentru menținerea în Liga Națională. 

 

Redactor Iulia Sîrghi 

Consilier al Serviciului de Relații Publice, Comunicare și Imagine 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

 


