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Bologna” la ediţia 

din acest an a Galei 
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Bologna” 
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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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La Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava va avea loc joi, 25 

mai 2017, de la ora 10:00, în sala de conferinţe Dimitrie Leonida 

(corp C – nivelul 2), lansarea cărții „111 invenții – In Memoriam 



 

 

 

„111 invenții – In 

Memoriam Dorel 

Cernomazu” 

Dorel Cernomazu”. 

„Departamentul de Electrotehnică al Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava dorește să îl omagieze pe Profesorul univ. dr. 

ing. Dorel CERNOMAZU, inventator de elită, creator de școală 

și profesor, membru al comunității academice sucevene”, au 

informat reprezentanții USV. 

Potrivit acestora, după evenimentul de lansare, specialiști ai 

Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci București vor realiza o 

prezentare cu privire la brevetul european clasic / brevetul 

european cu efect unitar. 
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Evenimente 

În „Grădina englezească” a Universității „Ștefan cel Mare” 

Suceava va avea loc joi, 25 mai a.c., de la ora 20.00, un concert 

susținut de Vali Boghean Band. 

Spectacolul este organizat de Asociația Studenților din 

Universitatea Suceava (ASUS), Universitatea „Ștefan cel Mare” 

și Casa de Cultură a Studenților și face parte din cadrul 

Festivalului „Zilele și Nopțile Studențești” (ZNST), intrarea fiind 

liberă. 

După concert, studenții se vor distra în compania lui Aykad. 
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„Vouă” vine la USV 

cu spectacolul 

„Rețeta de râs” 

 

 

 

 

www.newsbucovina.ro 

 

Evenimente 

românesc, „Vouă”, va susține, miercuri, 24 mai a.c., în „Grădina 

englezească” a Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, 

spectacolul „Rețeta de râs”, în regia lui Adrian Fetecău. 

Spectacolul umoristic va începe la ora 20.00, fiind organizat de 

Asociația Studenților din Universitatea Suceava (ASUS), 

Universitatea „Ștefan cel Mare” și Casa de Cultură a Studenților. 

Din distribuția piesei fac parte: Andrei Necula, Vlad Jipa, Adrian 

Fetecău, Ovidiu Mihăilescu, Dan Caramihai, Jean Lemne și 

Florin Nan. 
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Alexandra Uşurelu va concerta vineri, 26 mai, de la ora 20.00, în 

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

Spectacolul va avea loc în Grădina englezească (Auditorium 

„Joseph Schmidt”, în caz de vreme rea), intrarea fiind liberă. 

Evenimentul este integrat în programul festivalului „Zilele şi 

nopţile studenţeşti”, organizat de ASUS şi Casa de Cultură a 

Studenţilor Suceava. 
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Vineri, 26 mai 2017, de la ora 12:00, în Sala de lectură (corpul 

E) a Bibliotecii Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, va 

avea loc lansarea cărții „Domoleni. Tărășenii”, semnată de 

universitarul sucevean Gheorghe C. Moldoveanu și publicat 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 menționăm: „Istoria limbii române: 

Latina”, vol. 1, 2001; „Principii de scriere românească”, 2006; 

„Aron Pumnul – contribuții la dezvoltarea limbii și culturii 

http://www.newsbucovina.ro/


românești din Bucovina”, 2007; „Din școală...”, 2011; 

„Dicționarul limbajului poetic al lui Octavian Goga”, 2013; 

„Izvorul Tămăduirii”, 2014; „Evoluția limbii române de la 

origini până în secolul al XV-lea”, 2015.  
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Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei (FSE) din cadrul Universităţii 

„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 internaţională a profesorilor) şi la “16th 

International Students Research Conference” (Conferinţa 

internaţională a cercetării studenţeşti). Evenimentele au fost 

organizate la Riga, de Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, 

Psihologie şi 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 ştiinţifice studenţeşti. 

USV a fost reprezentată de conf. univ. dr. Otilia Clipa şi de 

studenta Maria Mandici, de la programul de licenţă Pedagogia 

Învăţământului Primar şi Preşcolar, anul III. Deplasarea în 

Letonia a condus la semnarea unor noi acorduri Erasmus+ şi la 

dezvoltarea de noi parteneriate pentru cercetare şi formare în 

domeniul ştiinţelor educaţiei. O noutate absolută o constituie 

diversificarea posibilităţilor de mobilitate internaţională a 

studenţilor FSE, care vor avea de acum înainte posibilitatea de a-

şi realiza tezele de licenţă în cotutelă cu profesori ai unor 

universităţi din Uniunea Europeană. 
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