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Recunoaşterea şi stimularea performanţelor studenţilor merituoşi 

figurează, cel puţin la nivel declarativ, printre priorităţile 

instituţiilor de învăţământ cu renume, însă rezultatele bune la 

învăţătură, precum şi media 10 pe linie, i-au creat mai multe 

neplăceri şi dezamăgiri decât satisfacţii unei masterande din 

cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava (USV). 

Claudia Mihaela Olariu este în anul II la programul de master 

Drept European din cadrul recent înfiinţatei Facultăţi de Drept şi 

Ştiinţe Administrative, tânăra încheind primul semestru şcolar cu 

10 la toate disciplinele. 

Cu toate că s-a remarcat prin seriozitate şi conştiinciozitate, la 

începutul semestrului II tânăra a aflat că nu figurează pe lista 

studenţilor merituoşi, care sunt recompensaţi cu bursă de merit 

de conducerea USV. 

„Într-o primă fază am crezut că este o greşeală, eram aproape 

convinsă că este o greşeală, drept pentru care am semnalat 

problema decanului facultăţii, Camelia Ignătescu, şi 

prorectorului pentru probleme studenţeşti, Gabriela Prelipcean. 

Era finele lunii aprilie. Aveam să aflu curând că nu e o eroare, mi 

s-a spus că bursele s-au acordat potrivit regulamentului facultăţii, 

iar de atunci a început tot demersul meu”, mărturiseşte Claudia 



Olariu. 

După mai multe schimburi de e-mailuri cu cei din conducerea 

USV, un răspuns final privind decizia USV a venit pe 16 mai, 

făcându-se o simplă trimitere către regulament, fără a fi motivată 

decizia sau a menţiona algoritmul utilizat pentru repartizarea 

burselor. 

„Am aşteptat până în ultimul moment explicaţii clare, care într-

adevăr să justifice pe deplin hotărârea USV, însă în decizia 

respectivă se reiau informaţii care mi s-au tot transmis, fără alte 

explicaţii. Cum ar trebui să găsesc motivaţia şi să excelez prin 

rezultatele deosebite când media 10 nu îţi produce nici măcar cea 

mai mică satisfacţie şi recunoaştere?”, a subliniat masteranda. 

Tânăra a menţionat că, potrivit regulamentului de acordare a 

burselor de la Facultatea de Drept, acestea se acordă proporţional 

cu numărul studenţilor/masteranzilor bugetaţi şi nebugetaţi din 

fiecare program de studii. Mai mult, tânăra face şi o paralelă 

între numărul de burse acordat studenţilor de la alte programe, 

explicând că în cazul său nu se respectă principiul 

proporţionalităţii şi echităţii. 

 

Aceasta mărturiseşte că i-ar plăcea ca studenţii suceveni să fie 

mai vocali, să aibă spirit civic, să-şi cunoască drepturile, să lupte 

pentru ele, asumându-şi în acelaşi timp obligaţiile. 
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Ultima oră 

local 

„Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) a participat, pentru a treia 

oară, în perioada 8 - 12 mai 2017, la „8th International Week of 

Professors” (Săptămâna internațională a profesorilor) și la „16th 

International Students Research Conference” (Conferința 

internațională a cercetării studențești). Evenimentele au fost 

organizate la Riga, de Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, 

Psihologie și Arte din cadrul Universităţii Latvia, Letonia. La 

conferinţă au fost prezente echipe de profesori şi studenţi de la 

universităţi din peste 10 ţări europene care au expus în sesiunile 

de comunicări rezultatele cercetărilor din domeniul educaţional 

prin prezentarea a 110 lucrări științifice studențești. USV a fost 

reprezentată de conf. univ. dr. Otilia Clipa și de studenta Maria 

Mandici, de la programul de licență Pedagogia Învățământului 

Primar și Preșcolar, anul III. Deplasarea în Letonia a condus la 

semnarea unor noi acorduri Erasmus+ și la dezvoltarea de noi 

parteneriate pentru cercetare și formare în domeniul științelor 

educației.  
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Știri Suceava 

 

Câțiva studenți suceveni de la Facultatea de Litere şi Științe ale 

Comunicării au fost premiați la recent încheiatul Colocviu 

Naţional Studențesc „Mihai Eminescu”, ediția a XLIII-a, 

desfășurat la Iași în perioada 18-20 mai.  

Este vorba de cea mai importantă manifestare științifică 

studențească cu profil filologic la care participă studenți şi 

masteranzi, de regulă, de la toate facultățile de litere din 

România şi din Republica Moldova. Lucrările colocviului s-au 

desfășurat pe cinci secțiuni (Exegeze; Critica criticii/Studii 

http://www.vivafm.ro/


culturale; Stilistică şi poetică, lexicografie poetică; Publicistică, 

însemnări, corespondență; Atelier de traduceri). Tema generală a 

colocviului din acest an a fost Armonii eminesciene, fiind 

propuse spre interpretare poeziile Prin nopți tăcute…, Dintre sute 

de catarge, Auzi prin frunzi uscate.  

La secțiunea Stilistică şi poetică; lexicografie poetică, studentele 

Paraschiva Pîţu şi Otilia Ungureanu, cu lucrarea Eufonii 

eminesciene, au obținut premiul al III-lea, avându-l ca profesor 

coordonator pe Dorel Fînaru. Ele au fost precedate de colegii lor 

de la facultățile de litere din Cluj şi Iași. O mențiune specială a 

juriului la secțiunea Publicistică, însemnări, corespondență a 

primit şi masterandul Alexandru Bărduţ, cu lucrarea Stilul oral în 

publicistica polemică (profesori coordonatori Dorel Fînaru şi 

Vasile Ilincan). 

Premiile studenților suceveni au fost completate cu un meritoriu 

premiu al III-lea obținut de studenta Ana-Maria Antonesei, cu 

traducerea în limba franceză (şi interpretarea acestei traduceri) a 

poeziei lui Mihai Eminescu Auzi prin frunzi uscate / Écoute, 

dans les feuilles mortes, profesori coordonatori fiind Corina 

Iftimia, Raluca-Nicoleta Balaţchi şi Dorel Fînaru. La Atelierul de 

traduceri a obținut mențiune specială şi studenta Maria Vaşchiu, 

cu traducerea şi interpretarea aceleiaşi poezii în limba engleză 

(Auzi prin frunzi uscate / You hear through faded leaves), 

profesori coordonatori Daniela Marţole şi Dorel Fînaru. 

Sunt succese care vin să confirme alte rezultate excelente din 

anii precedenți, Facultatea de Litere şi Științe ale Comunicării 

din Suceava fiind cotată, ca urmare a performanțelor obținute de 

studenții săi, drept una dintre cele mai bune facultăți de litere din 



România.  
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Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei (FSE) din cadrul Universității 

„Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) a participat, pentru a treia 

oară, în perioada 8 - 12 mai 2017, la „8th International Week of 

Professors” (Săptămâna internațională a profesorilor) și la „16th 

International Students Research Conference” (Conferința 

internațională a cercetării studențești). Evenimentele au fost 

organizate la Riga, de Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, 

Psihologie și Arte din cadrul Universităţii Latvia, Letonia. La 

conferinţă au fost prezente echipe de profesori şi studenţi de la 

universităţi din peste 10 ţări europene care au expus în sesiunile 

de comunicări rezultatele cercetărilor din domeniul educaţional 

prin prezentarea a 110 lucrări științifice studențești. USV a fost 

reprezentată de conf. univ. dr. Otilia Clipa și de studenta Maria 

Mandici, de la programul de licență Pedagogia Învățământului 

Primar și Preșcolar, anul III. Deplasarea în Letonia a condus la 

semnarea unor noi acorduri Erasmus+ și la dezvoltarea de noi 

parteneriate pentru cercetare și formare în domeniul științelor 

educației. O noutate absolută o constituie diversificarea 

posibilităților de mobilitate internațională a studenților FSE, care 

vor avea de acum înainte posibilitatea de a-și realiza tezele de 



licență în co-tutelă cu profesori ai unor universități din Uniunea 

Europeană. 
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Evenimente 

 

În Sala de lectură a Bibliotecii Universității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava (corpul E), va avea loc vineri, 26 mai 2017, ora 

12:00, lansarea cărții „Domoleni. Tărășenii”, semnată de 

universitarul sucevean Gheorghe C. Moldoveanu și publicată la 

Editura PIM, Iași, 2017. 

Volumul va fi prezentat de Prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu și 

Conf. univ. dr. Daniela Petroșel. 

Prof. univ. dr. Gheorghe C. Moldoveanu, fost cadru didactic la 

Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării, este autorul a 

numeroase studii, între care: „Istoria limbii române: Latina”, vol. 

1, 2001; „Principii de scriere românească”, 2006; „Aron Pumnul 

– contribuții la dezvoltarea limbii și culturii românești din 

Bucovina”, 2007; „Din școală…”, 2011; „Dicționarul limbajului 

poetic al lui Octavian Goga”, 2013, care a primit Premiul 

Academiei Române în anul 2015; „Izvorul Tămăduirii”, 2014; 

„Evoluția limbii române de la origini până în secolul al XV-lea”, 

2015. 

De asemenea, a publicat multe articole de specialitate în revista 

Analele Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, Seria 

Filologie și în alte periodice științifice. Numele profesorului  este 

legat și de organizarea edițiilor Colocviului Internațional de 

Științe ale Limbajului „Eugeniu Coșeriu” la Suceava, Cernăuți și 

Chișinău. 

http://www.newsbucovina.ro/
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Actualitate 

 

Şapte cadre didactice universitare de la Universitatea „Ştefan cel 

Mare” Suceava au fost recompensate cu distincţia „Profesor 

Bologna”  în cadrul celei de a X-a ediţii a Galei „Profesorului 

Bologna”, desfăşurată la Bucureşti, la sfârşitul săptămânii 

trecute. 

Astfel, profesorii suceveni care au primit distincţia „Profesor 

Bologna” sunt: conf.univ.dr. Angela Albu de la Facultatea de 

Ştiinţe Economice şi Adminstraţie Publică, lector univ.dr. Vlad 

Gafiţa de la Facultatea de Istorie şi Geografie, conf.univ.dr.ing. 

Daniela Irimia de la Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa 

Calculatoarelor, lector univ.dr. Virgil Larionescu de la Facultatea 

de Educaţie Fizică şi Sport, prof.univ.dr. ing. Ioan Mihai de la 

Facultatea de Mecanică, Mecatronică şi Management, 

prof.univ.dr.ing. Laurenţiu Dan Milici şi conf.univ.dr.ing. 

Gabriela Raţă de la Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa 

Calculatoarelor. 

La cea de a X-a ediţie a Galei Profesorului Bologna au fost 

acordate 120 de astfel de distincţii unor cadre didactice 

universitare din 23 de universităţi din România. 
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