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Revista de analiză a discursului ANADISS, editată de 

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, a dedicat cel mai 

recent număr al său actualului director al Arhivelor Coșeriu, din 

Tübingen, prof. univ.dr. Johannes Kabatek, căruia universitatea 

suceveană i-a acordat titlul de Doctor Honoris Causa (DHC), în 

toamna anului trecut. Considerat unul dintre cei mai importanţi 

promotori ai integralismului lingvistic şi ai studierii limbilor şi 

culturilor romanice în lume, discipol direct al  marelui lingvist de 

origine română Eugeniu Coşeriu, Johannes Kabatek, profesor la 

Universitatea din Zürich – Elveția, este autorul unei opere 

impresionante: peste 20 de volume de autor sau colective, peste 

100 de studii şi articole publicate în reviste de specialitate şi 

peste 250 de conferinţe susţinute în întreaga lume. În același 

timp, are o bună şi fructuoasă colaborare cu Universitatea 

„Ştefan cel Mare” din Suceava, iar numărul omagial al revistei 

ANADISS este un semn al aprecierii contribuţiei sale la 

dezvoltarea lingvisticii contemporane la nivel mondial și pentru 

apropierea pe care a manifestat-o constant față de activitatea 

științifică desfășurată la Facultatea de Litere și Științe ale 

Comunicării din cadrul USV. Autorii articolelor publicate în 

numărul omagial Johannes Kabatek, din mai 2017, sunt profesori 

și cercetători de la universități din Spania și din România. 

Reacția profesorului  Kabatek la inițiativa colegilor de la 



universitatea din Suceava a fost „Mă lăsaƫi fără cuvinte!”. 
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Câţiva studenţi suceveni de la Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale 

Comunicării au fost premiaţi la recent încheiatul Colocviu 

Naţional Studenţesc „Mihai Eminescu”, ediţia a XLIII-a, 

desfăşurat la Iaşi, în perioada 18-20 mai. Este vorba de cea mai 

importantă manifestare ştiinţifică studenţească cu profil filologic 

la care participă studenţi şi masteranzi, de regulă, de la toate 

facultăţile de litere din România şi din Republica Moldova. 

Lucrările colocviului s-au desfăşurat pe cinci secţiuni (Exegeze; 

Critica criticii/Studii culturale; Stilistică şi poetică, lexicografie 

poetică; Publicistică, însemnări, corespondenţă; Atelier de 

traduceri). Tema generală a colocviului din acest an a fost 

„Armonii eminesciene”, fiind propuse spre interpretare poeziile 

„Prin nopţi tăcute...”, „Dintre sute de catarge”, „Auzi prin frunzi 

uscate”.  

La secţiunea Stilistică şi poetică, lexicografie poetică, studentele 

Paraschiva Pîţu şi Otilia Ungureanu, cu lucrarea „Eufonii 

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

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

de la facultăţile de litere din Cluj şi Iaşi. O menţiune specială a 

juriului la secţiunea Publicistică, însemnări, corespondenţă a 

primit şi masterandul Alexandru Bărduţ, cu lucrarea „Stilul oral 

în publicistica polemică” (profesori coordonatori Dorel Fînaru şi 

Vasile Ilincan). 

Premiile studenţilor suceveni au fost completate cu un meritoriu 



premiu al III-lea obţinut 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 obţinut menţiune 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. 
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În perioada 18-20 mai 2017 s-a desfășurat cea de a 8-a ediție a 

Concursului studențesc de mecanică „Andrei Ioachimescu”, faza 

națională. Evenimentul a fost găzduit de Facultatea de 

Construcții de Mașini și Management Industrial a Universității 

Tehnice „Gheorghe Asachi” Iași și a reunit 60 de studenți și 20 

de cadre didactice din 12 centre universitare: Academia Tehnică 

Militară din București, Universitatea Politehnică din 

Timișoara,  Universitatea din Pitești, Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava,  Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, 

Universitatea Tehnică de Construcții din București, Universitatea 

Transilvania din Brașov,  Universitatea Politehnică din 

București, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea 

Petrol-Gaze din Ploiești, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

și Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași.   

Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management 

din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a 



participat cu doi studenți, obținând  o mențiune la Profilul 

Mecanică 1 - studentul Zelionii Vasile, anul I Mecatronică.   

Acest concurs profesional, echivalent cu olimpiadele naționale 

din învățământul preuniversitar, este unul dintre puținele la care 

se organizează o fază națională, care angrenează toate centrele 

universitare tehnice. Totodată, el reprezintă una dintre 

manifestările naționale care contribuie la stimularea 

competitivității în rândul studenților. 
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CSU Suceava va avea începând cu sezonul 2017/2018 două 

echipe de handbal masculin în campionatele naţionale de seniori. 

Pe lângă prima echipă, cea din Liga Naţională, universitarii vor 

reînfiinţa echipa a doua, care va fi formată din studenţi sau 

jucători care au terminat recent junioratul şi va juca în Divizia A. 
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Patru medalii de aur, două diplome de excelenţă şi o cupă au 

câştigat cercetătorii de la Universitatea „Ştefan cel Mare” 

Suceava (USV) la Salonul Internaţional de Inventică Timişoara, 
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Inventică Timişoara, 

pentru cercetătorii 

USV Suceava 

(14.06.2017) 

 

se arată într-un comunicat remis de Biroul de presă al instituţiei 

academice. 

Potrivit sursei citate, la evenimentul ştiinţific de la Timişoara, 

cercetătorii participanţi au prezentat trei sute de invenţii care au 

acoperit 17 domenii de activitate, printre care mecanică, 

electronică, informatică, construcţii, instalaţii, medicină, 

securitate-salvare, agricultură, protecţia mediului şi altele, toate 

aparţinând unor inventatori sau echipe din nouă ţări. 

În comunicat se arată că, din partea USV, la Salonul 

Internaţional de Inventică „Traian Vuia” Timişoara, ce s-a 

desfăşurat în perioada 7 – 9 iunie, au participat cercetători de la 

Facultatea de Inginerie Alimentară, invenţiile prezentate de 

aceştia fiind răsplătite de juriu cu patru medalii de aur, două 

diplome de excelenţă şi o cupă. 
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