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La Centrul pentru Pregătire Continuă al Universităţii „Ştefan cel 

Mare” din Suceava, situat în oraşul Vatra Dornei, a avut loc, în 

perioada 23-25 iunie, un stagiu de formare pentru profesorii de 

istorie şi de limba română din nordul Bucovinei (Ucraina), sub 

coordonarea prof. univ. dr. Ştefan Purici, prorector al USV. 

La stagiu au participat cadre didactice din învăţământul 

preuniversitar, 16 de limba şi literatura română şi 14 de istorie, 

din şcolile cu predare în limba română din regiunea Cernăuţi. 

Acesta a debutat cu un curs comun intitulat „Istorie şi civilizaţie 

românească în context european”, susţinut de prof. univ. dr. 

Rodica Nagy şi prof. univ. dr. Ştefan Purici. Programul de 

formare a continuat cu alte patru cursuri susţinute în paralel de 

cei doi lectori menţionaţi. De asemenea, lectorii şi cursanţii au 

interacţionat în cadrul discuţiilor privitoare la curricula pentru 

cele două discipline, noile abordări didactice, modalităţi de 

predare şi evaluare tradiţionale şi moderne, statutul cadrului 

didactic în România şi Ucraina etc. 

Stagiul de formare organizat de USV a cuprins şi o aplicaţie 

practică la câteva din obiectivele istorice şi turistice din judeţul 

Suceava, cursanţii deplasându-se la Mănăstirea Moldoviţa, 

Muzeul Oului din Vama şi la Muzeul de Ştiinţe ale Naturii şi 

Cinegetică din Vatra Dornei. 
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Centrul de Reuşită Universitară (CRU) din cadrul Universităţii 

„Ştefan cel Mare” din Suceava a fost ieri gazda unei mese 

rotunde în cadrul căreia s-a făcut un bilanţ al acordului de 

cooperare dintre USV şi Universitatea ”Hassan II” din 

Casablanca, Maroc, semnat în anul 2014 între cele două instituţii 

de învăţământ superior. Rezultatele concrete ale colaborării 

dintre cele două universităţi au fost prezentate de prof. univ. dr. 

Adel Fartakh, coordonatorul parteneriatului din partea 

Universităţii „Hassan II”, lector univ. dr. Cătălina Pînzariu, 

coordonator din partea USV, şi de doctoranzii care au efectuat 

sau efectuează stagii de cercetare la USV şi Casablanca, precum 

Aittaleb Zakaria şi Omar Hans Samhari. Moderatori au fost 

coordonatorii CRU, prof. DHC Sanda-Maria Ardeleanu şi 

Mariana Şovea. 

La eveniment au fost prezenţi şi reprezentanta Agenţiei 

Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi 

Formării Profesionale, Nicoleta Popa, prorectorul USV,  prof. 

univ. dr. Ştefan Purice, directorul Şcolii Doctorale, prof. univ. dr. 

Rodica Nagy, reprezentanta departamentului de relaţii 

internaţionale din cadrul USV, Laura Tănase, alţi doctoranzi 

străini beneficiari ai cooperării academice internaţionale. 

În cadrul programului au fost prezentate activităţile realizate în 

urma parteneriatului USV-Universitatea „Hassan II”: Colocviul 

Internaţional "Calitate în învăţământul superior", ajuns anul 

acesta la a treia ediţie, cu propria sa pagină online, realizată de 

studenţi marocani, cu sprijinul Cătălinei Pînzariu, stagii de 

cercetare la Suceava, respectiv Casablanca, pentru doctoranzi, 

stagii de practică pentru studenţi marocani la USV, stagii de 

predare, ca profesori asociaţi, pentru cadrele universitare, 

publicarea a patru volume şi pregătirea altor trei volume 



colective, cu comunicări ştiinţifice, rezultate din activitatea de 

cercetare a universitarilor şi doctoranzilor din instituţiile 

partenere, extinderea parteneriatului interuniversitar prin 

semnarea, în aprilie 2017, a unui acord similar cu cel dintre 

facultăţile de litere, între Facultatea de Ştiinţe Economice din 

Suceava şi Facultatea de Ştiinţe Juridice din Casablanca. 
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În perioada 23-25 iunie, un stagiu de formare pentru profesorii 

de istorie şi de limba română din nordul Bucovinei (Ucraina), 

sub coordonarea prof. univ. dr. Ştefan Purici, prorector al USV. 

La stagiu au participat cadre didactice din învăţământul 

preuniversitar, 16 de limba şi literatura română şi 14 de istorie, 

din şcolile cu predare în limba română din regiunea Cernăuţi. 

Acesta a debutat cu un curs comun intitulat „Istorie şi civilizaţie 

românească în context european”, susţinut de prof. univ. dr. 

Rodica Nagy şi prof. univ. dr. Ştefan Purici. Programul de 

formare a continuat cu alte patru cursuri susţinute în paralel de 

cei doi lectori menţionaţi. De asemenea, lectorii şi cursanţii au 

interacţionat în cadrul discuţiilor privitoare la curricula pentru 

cele două discipline, noile abordări didactice, modalităţi de 

predare şi evaluare tradiţionale şi moderne, statutul cadrului 

didactic în România şi Ucraina etc. 

Stagiul de formare organizat de USV a cuprins şi o aplicaţie 

practică la câteva din obiectivele istorice şi turistice din judeţul 

Suceava, cursanţii deplasându-se la Mănăstirea Moldoviţa, 

Muzeul Oului din Vama şi la Muzeul de Ştiinţe ale Naturii şi 

Cinegetică din Vatra Dornei. 

„Considerând că într-o plină criză de identitate naţională şi 



europeană rolul comunităţii academice dintr-o anumită regiune 

devine esenţial, USV îşi asumă poziţia de mediator în contextul 

noilor realităţi din mediul socio-politic, cultural şi educaţional, 

dar şi de formator pentru colegii cadre didactice din alte instituţii 

de învăţământ de dincolo de graniţe. Totodată, prin astfel de 

activităţi, USV îşi propune să consolideze legăturile cu etnicii 

români din nordul Bucovinei”, au transmis reprezentanţii 

instituţiei. 

Cursurile au fost organizate la solicitarea Institutului 

Postuniversitar de Perfecţionare a Cadrelor Didactice din 

Regiunea Cernăuţi, reprezentat în cadrul stagiului de Lilia 

Hovornean, profesor metodist, şi a Centrului Cultural Român 

„Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuţi, reprezentat de profesorul 

Arcadie Moisei, inspector-şef al Departamentului pentru 

Învăţământ. Stagiul s-a derulat în cadrul Acordului de colaborare 

între USV şi Institutul de Perfecţionare din Cernăuţi, încheiat în 

februarie 2015, şi în conformitate cu acţiunile prevăzute în 

Programul de activităţi pentru anii 2015-2018. 
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Social 

Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică din 

cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava găzduiește, în 

perioada 28-30 iunie 2017, o manifestare științifică studențească 

de prestigiu. 

Potrivit unui comunicat al USV, este vorba de faza finală a 

Olimpiadei Naționale a Economiștilor în Formare, ediția 2017. 

„Această competiție, organizată anual, începând cu anul 2006, 

reunește studenți de la toate facultățile de economie din 

România, într-o întrecere a minților inteligente și inovative. 



Formare 
 

Concursul constă în elaborarea unei lucrări științifice și 

prezentarea ei în plen, în față comisiei de jurizare și a 

celorlalți  competitori. 

Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică este 

pentru a treia oară gazdă a acestei competiții, organizată în 

parteneriat cu AFER – Asociația Facultăților de Economie din 

România, ceea ce arată atât capacitatea facultății sucevene de a 

gestiona evenimente de această anvergură, cât și încrederea pe 

care AFER o acordă acestui parteneriat”, arată sursa citată. 

Concursul se va desfășura pe două nivele de studiu – licență și 

masterat – urmând să fie prezentate și evaluate 32 de lucrări 

elaborate de studenții de la licență și 21 de lucrări de studenții de 

la masterat. Pentru fiecare nivel se vor acorda: Marele premiu, 

căte un premiu special din partea sponsorului CECCAR Filiala 

Suceava, trei premii speciale pe domenii și mențiuni, vouchere 

pentru stagii de practică, cărți. 
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În perioada 23-25 iunie, un stagiu de formare pentru profesorii 

de istorie şi de limba română din nordul Bucovinei (Ucraina), 

sub coordonarea prof. univ. dr. Ştefan Purici, prorector al USV. 

La stagiu au participat cadre didactice din învăţământul 

preuniversitar, 16 de limba şi literatura română şi 14 de istorie, 

din şcolile cu predare în limba română din regiunea Cernăuţi. 

Acesta a debutat cu un curs comun intitulat „Istorie şi civilizaţie 

românească în context european”, susţinut de prof. univ. dr. 

Rodica Nagy şi prof. univ. dr. Ştefan Purici. Programul de 

formare a continuat cu alte patru cursuri susţinute în paralel de 



cei doi lectori menţionaţi. De asemenea, lectorii şi cursanţii au 

interacţionat în cadrul discuţiilor privitoare la curricula pentru 

cele două discipline, noile abordări didactice, modalităţi de 

predare şi evaluare tradiţionale şi moderne, statutul cadrului 

didactic în România şi Ucraina etc. 

Stagiul de formare organizat de USV a cuprins şi o aplicaţie 

practică la câteva din obiectivele istorice şi turistice din judeţul 

Suceava, cursanţii deplasându-se la Mănăstirea Moldoviţa, 

Muzeul Oului din Vama şi la Muzeul de Ştiinţe ale Naturii şi 

Cinegetică din Vatra Dornei. 
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Lectoratul de Limbă Română al Universităţii „Ştefan cel Mare” 

din Suceava, în parteneriat cu Centrul de Studii Româneşti 
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„Eminescu în limbile 

lumii”, la Cernăuţi 

 

 

Monitorul de Suceava Pg.4 (ambele instituţii din cadrul Universităţii Naţionale „Yuriy 

Fedkovych” din Cernăuţi), au organizat vineri, 23 iunie, cea de-a 

doua ediţie a mesei rotunde internaţionale „Eminescu în limbile 

lumii:traduceri, receptare critică şi academică”. 

În introducere, Gina Puică, titulara Lectoratului, a reamintit şi 

argumentat tematica aleasă pentru această masă rotundă. 

Tot în deschiderea evenimentului, Eleonora Moldovan, consul 

general al României la Cernăuţi, a vorbit în calitate de diplomat, 

de istoric, dar şi de persoană cunoscătoare a celor două spaţii, 

românesc şi ucrainean, pledând pentru mai buna cunoaştere 

reciprocă a celor două popoare vecine, strâns legate prin 

numeroase fapte de cultură din prezent şi din trecut. 

În continuarea evenimentului, scriitoarea, jurnalista şi 

traducătoarea suceveană Doina Cernica a prezentat o comunicare 

despre traducătorii eminescieni pe care i-a întâlnit de-a lungul 

anilor la Suceava, Botoşani şi Cernăuţi, proveniţi din spaţii foarte 

diverse (slav, turcesc, grecesc, chilian etc.). Raluca Dimian, 

lector univ. dr. la Departamentul de Limbi şi Literaturi străine al 

Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, a făcut o expunere 

detaliată a traducerilor din poezia lui Eminescu în limba 

germană, iar Muguraş Constantinescu, prof. univ. dr. în cadrul 

aceluiaşi departament al USV, a comunicat în jurul traducerii lui 

Eminescu în limba franceză. Venit de la Universitatea din 

Granada (Spania), unde este profesor, Enrique Nogueras, 

traducător din portugheză şi română în spaniolă, a făcut un 

istoric al traducerilor din poezia şi proza lui Eminescu în limba 

spaniolă. Menţionăm că Enrique Nogueras a fost distins la 

Ipoteşti, în cadrul festivităţilor din 15 iunie 2017, cu Premiul 



pentru traducerea şi promovarea operei eminesciene, pentru 

traducerea şi publicarea, în 2016, la o editură spaniolă a prozei 

eminesciene. 

În încheierea manifestării, Gina Puică şi scriitorul Vasile 

Tărâţeanu, membru de onoare al Academiei Române, 

preşedintele Centrului Român „Eudoxiu Hurmuzachi”, au 

încercat un bilanţ de parcurs al celor două ediţii ale acestui 

eveniment, a cărui tematică se arată inepuizabilă. 

Evenimentul a fost unanim salutat de public şi de invitaţi pentru 

că a permis deschiderea spre agora a microcosmosului academic. 
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Deşi sunt în vacanţă, şapte dintre componenţii echipei de 

handbal seniori CS Universitar din Suceava vor participa, în 

perioada 1-8 iulie, la Campionatul European Universitar, 

competiţie ce se va desfăşura în oraşul Malaga, din Spania. 

Echipa Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava a câştigat 

dreptul de a reprezenta România la europene după ce a câştigat 

turneul final al Campionatului Naţional Universitar, ce s-a 

desfăşurat în sala de sport a Liceului cu Program Sportiv din 

Suceava. 

Dacă la naţionale au putut să participe toţi componenţii echipei 

CSU, ce sunt studenţi, în deplasarea din Spania vor merge doar 

cei ce au vârsta până-n 30 de ani. Astfel, în locul echipei 

universitare din Suceava se regăsesc şapte dintre jucătorii ce 

evoluează în Liga Naţională la Suceava, mai exact Adi Târzioru, 

Gabriel Burlacu, Bogdan Baican, Mihai Sandu (jucător ce a 

revenit în această vară la Universitatea), Andrei Olariu, portarul 

Cristian Tcaciuc şi Cătălin Costea, ultimul reuşind să se refacă 



după o entorsă suferită în ultima etapă din play-out, în meciul de 

acasă cu CSM Satu Mare. Alături de cei şapte, în lotul 

Universităţii din Suceava se mai regăsesc alţi cinci studenţi, care 

au practicat handbalul la nivel de juniori sau care au evoluat şi-n 

eşalonul secund la seniori. Lotul sucevean în care se mai 

regăsesc doi antrenori şi un kinetoterapeut va pleca sâmbătă spre 

Spania, la Campionatul European Universitar fiind angrenate 12 

ţări de pe continent. Alături de suceveni, la europene vor pleca şi 

studentele de la Universitatea „Ovidius” din Constanţa, care va 

reprezenta România în competiţia continentală a fetelor. 

Pentru această competiţie, sucevenii şi-au propus o clasare în 

primele patru echipe, asta în condiţiile în care nu-şi cunosc 

adversarii pe care-i vor întâlni în teren, în Spania.  
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Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava organizează, în 

perioada 10 – 28 iulie 2017, prima sesiune de admitere din acest 

an, instituția de învățământ superior punând la dispoziție 1.715 

locuri bugetate și 2.350 de locuri cu taxă pentru programele de 

licență și masterat, cursuri de zi. Potrivit ofertei de școlarizare 

pentru anul universitar 2017 – 2018, numărul locurilor scoase la 

concurs este mai mare decât în anii precedenţi. 

Astfel, pentru studiile de licență, la forma de învățământ la zi, 

sunt scoase la concurs, pentru cele 42 de specializări, 1.175 de 

locuri bugetate, dintre care 10 sunt alocate candidaţilor de etnie 

rromă, 150 sunt alocate românilor de pretutindeni şi 45 sunt 



destinate elevilor din Ucraina, iar 1.410 locuri sunt cu taxă. 

În ceea ce privește studiile de masterat, acestea sunt structurate 

pe 38 de specializări, la admiterea din acest an fiind 540 de 

locuri bugetate, dintre care 10 sunt alocate candidaţilor de etnie 

rromă, 151 sunt alocate românilor de pretutindeni, iar 940 de 

locuri sunt cu taxă. 

Totodată, USV scoate la concurs, însă în sesiunea din toamnă, la 

doctorat, 35 de locuri fără taxă, dintre care 17 cu bursă şi 18 fără 

bursă, precum și 94 de locuri cu taxă. 

Oferta educaţională din acest an a universităţii include şi 410 

locuri, cu taxă, pentru cele 11 programe de conversie 

profesională şi 1.300 de locuri pentru cele 7 programe de 

formare continuă. 

Potrivit Calendarului de admitere pentru studiile universitare de 

licență și masterat, înscrierile pentru prima sesiune au loc în 

perioada 10-19/20/21 iulie, fără sâmbătă și duminică, urmând ca 

probele de concurs să se desfășoare în zilele de 20 și 21 iulie. 

Afişarea rezultatelor este programată pentru data de 21 iulie, iar 

depunerea contestaţiilor pentru data de 22 iulie, între orele 08.00 

– 12.00. Rezultatele finale vor fi afișate în data de 24 iulie, 

urmând ca înmatriculările să se desfășoare între 24 și 28 iulie, pe 

28 iulie fiind afișate și rezultate finale. 

De asemenea, candidații cu diplomă de bacalaureat/licență 

obținută în Republica Moldova se pot înscrie pentru admiterea 

din acest an de la USV în perioada 17-24 iulie, fără sâmbătă și 

duminică, probele urmând să aibă loc pe 24 și 25 iulie. Afişarea 

rezultatelor este programată în 25 iulie, depunerea contestaţiilor 



în data de 26 iulie, între orele 08.00 – 12.00, iar afişarea 

rezultatelor după contestaţii pe 26 iulie. Înmatriculările vor avea 

loc între 25 și 28 iulie. Rezultatele finale vor fi afișate pe 28 

iulie. 

Conform regulamentului de admitere la USV, cu excepția 

Facultăților de Educație Fizică și Sport și Ştiinţe ale Educaţiei, 

unde candidaţii vor susţine probe de aptitudini în vederea 

admiterii, la toate celelalte facultăți din cadrul USV admiterea se 

face exclusiv pe baza  mediei de la examenul de Bacalaureat și a 

unei note obținute la o probă scrisă din  cadrul examenului 

maturității, în funcție de facultate. 

 

 

 

Mihaela 

Tcaciuc 

 

 

 

 

Studenții suceveni 

au descoperit, în 

Parcul Național 

Călimani, un 

exemplar de zâmbru 

cu o circumferință 

record 

 

 

 

www.newsbucovina.ro 

 

 

 

Actualitate 

 

Studenți ai Facultății de Litere și Științe ale Comunicării și ai 

Facultății de Științe Economice și Administrație Publică din 

cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, coordonați de 

lector univ. dr. Codruț Șerban, au descoperit un exemplar de 

zâmbru cu o circumferință record, în cadrul unei activități de 

voluntariat. 

Activitatea de voluntariat a avut loc miercuri, 28 iunie a.c., în 

incinta Rezervației ştiințifice de jnepeniş cu pinus cembra din 

Parcul Național Călimani, iar, potrivit USV, au fost identificați și 

inventariați 190 de zâmbri – specie forestieră valoroasă în 

România. 

„Recordul zilei, înregistrat ca urmare a măsurătorilor efectuate 

de studenții noștri, a fost un exemplar de zâmbru cu o 



circumferință de 242 cm”, au precizat reprezentanții USV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suceava: Exemplar 

de zâmbru cu 

circumferință record, 

descoperit de 

studenți în Parcul 

Național Călimani 

 

 

 

 

www.agerpres.ro 

 

 

 

Mediu 

 

Studenți ai Universității „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) au 

descoperit, în cadrul unei activități de voluntariat, în Parcul 

Național Călimani (PNC), un zâmbru de dimensiuni 

impresionante, arborele având o circumferință record de 242 

centimetri. 

Lectorul universitar dr Codruț Șerban, inițiatorul proiectului de 

voluntariat, ranger voluntar al PNC, a declarat presei, joi, că 

activitatea de voluntariat s-a desfășurat, miercuri, în Rezervația 

științifică de jnepeniș cu zâmbru (pinus cembra) din PNC, ocazie 

cu care au fost identificați și inventariați 190 de zâmbri, specie 

forestieră valoroasă în România. 

Zâmbrul este un arbore conifer, specific zonelor montane, ce 

poate atinge o înălțime de până la 20 — 25 metri și un diametru 

de 2 metri, înrădăcinare pivotantă cu o bună rezistență la 

doborâturile de vânt. Are coroana în tinerețe îngust-piramidală, 

apoi largă și rotunjită, adesea neregulată, cu multe vârfuri. 

Scoarța este verde-cenușie, netedă, acele sunt subțiri, în trei 

muchii, rigide și grupate câte cinci pe un brahiblast, cu o lungime 

de până la 10 cm, de culoare verde-întunecat, lucitoare. 

 

 

 

 

 

Studenții suceveni 

 

 

 

 

 

 

 

Studenți ai Facultății de Litere și Științe ale Comunicării și ai 

http://www.agerpres.ro/


 

 

 

au descoperit, în 

Parcul Național 

Călimani, un 

exemplar de zâmbru 

cu o circumferință 

record 

 

www.moldova24.ro Actualitate 

 

Facultății de Științe Economice și Administrație Publică din 

cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, coordonați de 

lector univ. dr. Codruț Șerban, au descoperit un exemplar de 

zâmbru cu o circumferință record, în cadrul unei activități de 

voluntariat. 

Activitatea de voluntariat a avut loc miercuri, 28 iunie a.c., în 

incinta Rezervației ştiințifice de jnepeniş cu pinus cembra din 

Parcul Național Călimani, iar, potrivit USV, au fost identificați și 

inventariați 190 de zâmbri – specie forestieră valoroasă în 

România. 

 

 

 

_________ 

 

 

 

Zâmbru cu 

circumferința de 

2,42 metri descoperit 

de studenții suceveni 

în Parcul Național 

Călimani 

 

 

 

www.ziaruldepenet.ro 

 

 

 

Știri locale 

 

Studenți ai Universității  Ștefan cel Mare  Suceava au descoperit, 

în cadrul unei activități de voluntariat, în Parcul Național 

Călimani, un zâmbru de dimensiuni impresionante, arborele 

având o circumferință de 242 centimetri. 

Potrivit  Agerpres,  lectorul universitar Codruț Șerban, inițiatorul 

proiectului de voluntariat, a declarat, azi, că activitatea de 

voluntariat s-a desfășurat în rezervația științifică de jnepeniș cu 

zâmbru (pinus cembra), ocazie cu care au fost identificați și 

inventariați 190 de zâmbri. 

Zâmbrul este un arbore conifer ce poate atinge o înălțime de 

până la 25 metri, coroana largă și rotunjită, adesea neregulată, cu 

multe vârfuri. 

Conurile ovoidale conțin semințe mari, cu miezul comestibil, 

apreciate în unele părți ca alunele la noi. 

http://www.moldova24.ro/


Zâmbrul produce un lemn valoros și trainic, de culoare maro-

închis, folosit la fabricarea mobilei și în sculptură. 

 

 

 

A.I. 

 

 

 

 

Olimpiada Națională 

a Economiștilor în 

Formare se încheie 

astăzi la USV 

 

 

Obiectiv de Suceava 

 

 

Pg.4 

 

Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică din 

cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) 

găzduiește, în perioada 28-30 iunie 2017, faza finală a 

Olimpiadei Naționale a Economiștilor în Formare, ediția 2017. 

Această competiție, organizată anual, începând cu anul 2006, 

reunește studenți de la toate facultățile de economie din 

România, într-o întrecere a minților inteligente și inovative. 

Ediția din acest an a Olimpiadei Naționale Economiștilor în 

Formare se bucură de o participare numeroasă, fiind înregistrați 

92 de studenți, care reprezintă 18 universități românești. 

Concursul se va desfășura pe două nivele de studiu – licență și 

masterat – urmând să fie prezentate și evaluate 32 de lucrări 

elaborate de studenții de la licență și 21 de lucrări de studenții de 

la masterat. Pentru fiecare nivel se vor acorda: marele premiu, 

câte un premiu special din partea sponsorului CECCAR Filiala 

Suceava, trei premii speciale pe domenii și mențiuni, vouchere 

pentru stagii de practică, cărți.Concursul constă în elaborarea 

unei lucrări științifice și prezentarea ei în plen, în față comisiei 

de jurizare și a celorlalți competitori. „Facultatea de Științe 

Economice și Administrație Publică din Suceava este pentru a 

treia oară gazdă a acestei competiții, organizată în parteneriat cu 

AFER – Asociația Facultăților de Economie din România, ceea 

ce arată atât capacitatea facultății sucevene de a gestiona 

evenimente de această anvergură, cât și încrederea pe care AFER 



o acordă acestui parteneriat”, transmit organizatorii. 
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Olimpiada Națională 

a Economiștilor în 

Formare, la USV 
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Ultima oră 

local 

Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică din 

cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) 

găzduiește, în perioada 28-30 iunie 2017, faza finală a 

Olimpiadei Naționale a Economiștilor în Formare, ediția 2017. 

Această competiție, organizată anual, începând cu anul 2006, 

reunește studenți de la toate facultățile de economie din 

România, într-o întrecere a minților inteligente și inovative. 

Ediția din acest an a Olimpiadei Naționale Economiștilor în 

Formare se bucură de o participare numeroasă, fiind înregistrați 

92 de studenți, care reprezintă 18 universități românești. 

Concursul se va desfășura pe două nivele de studiu – licență și 

masterat – urmând să fie prezentate și evaluate 32 de lucrări 

elaborate de studenții de la licență și 21 de lucrări de studenții de 

la masterat. Pentru fiecare nivel se vor acorda: marele premiu, 

câte un premiu special din partea sponsorului CECCAR Filiala 

Suceava, trei premii speciale pe domenii și mențiuni, vouchere 

pentru stagii de practică, cărți. Concursul constă în elaborarea 

unei lucrări științifice și prezentarea ei în plen, în față comisiei 

de jurizare și a celorlalți competitori. „Facultatea de Științe 

Economice și Administrație Publică din Suceava este pentru a 

treia oară gazdă a acestei competiții, organizată în parteneriat cu 

AFER – Asociația Facultăților de Economie din România, ceea 

ce arată atât capacitatea facultății sucevene de a gestiona 

evenimente de această anvergură, cât și încrederea pe care AFER 

o acordă acestui parteneriat”, transmit organizatorii. 

 

http://www.monitorulsv.ro/
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OLIMPIADA 

NAȚIONALĂ A 

ECONOMIȘTILOR 

ÎN FORMARE, LA 

USV 

(29.06.2017) 
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Știri Suceava 

 

Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică 

(FSEAP)din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava 

găzduişte, până pe 30 iunie, o manifestare științifică studențească 

de prestigiu. 

Este vorba de faza finală a Olimpiadei Naționale a Economiștilor 

în Formare, ediția 2017. 

Această competiție, ce se organizează anual, din 2006, reunește 

studenți de la toate facultățile de economie din România, într-o 

întrecere a minților inteligente și inovative. Concursul constă în 

elaborarea unei lucrări științifice și prezentarea ei în plen, în față 

comisiei de jurizare și a celorlalți competitori. 

Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică este 

gazdă pentru a treia oară a acestei competiții, organizată în 

parteneriat cu AFER – Asociația Facultăților de Economie din 

România, ceea ce arată atât capacitatea facultății sucevene de a 

gestiona evenimente de această anvergură, cât și încrederea pe 

care o acordă AFER acestui parteneriat. 

Concursul se desfășoară pe două nivele de studii – licență și 

masterat – urmând să fie prezentate și evaluate 32 de lucrări 

elaborate de studenții de la licență și 21 de lucrări de studenții de 

la masterat. Pentru fiecare nivel se vor acorda Marele premiu, 

căte un premiu special din partea sponsorului CECCAR Filiala 

Suceava, trei premii speciale pe domenii și mențiuni, vouchere 

pentru stagii de practică, cărti. 

„Ediția din acest an a Olimpiadei Naționale Economiștilor in 

Formare se bucură de o participare numeroasă din partea 

http://www.vivafm.ro/


studenților, fiind înregistrați 92 de studenți, care reprezintă 18 

universități românești ce școlarizează programe de studii în 

domeniul economic.”, a precizat 

prof. univ. dr. Carmen Nastase, decan FSEAP. 
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Etapa finală a 

Olimpiadei 

Naționale a 

Economiștilor în 

Formare la USV 

(29.06.2017) 

 

 

 

www.svnews.ro 

 

 

 

Educație 

 

 

 

La Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava are loc etapa 

finală a Olimpiadei Naționale a Economiștilor în Formare, la 

care participă 92 de studenți de la 18 instituții academice. USV a 

informat că vor fi prezentate și evaluate 32 de lucrări științifice 

elaborate de studenții de la licență și 21 de lucrări ale studenților 

de la masterat. Pentru fiecare nivel se vor acorda: Marele premiu 

și cîte un premiu special din partea sponsorului CECCAR, 

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din 

România, filiala Suceava. Ediția 2017 a Olimpiadei Naționale a 

Economiștilor în Formare se va încheia mîine. 

 


