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După ce zeci de suceveni, de la elevi de liceu, la studenţi, adulţi, 

şi chiar pensionari, s-au încumetat să studieze chineza, vorbită de 

peste un miliard de oameni de pe mapamond, în cadrul unor 

cursuri organizate de Universitatea „Ștefan cel Mare”, instituţia 

propune, din acest an, cursuri de limba coreeană. 

O grupă de 30 de cursanţi deja s-a constituit, însă cei interesaţi se 

pot înscrie în continuare pentru a studia limba coreeană. 

Profesoară la clasă este Alexandra Berjan, absolventă a unui 

program de coreeană – engleză în cadrul Universităţii Libere 

Internaţionale din Moldova (ULIM), care a studiat un semestru şi 

în Coreea de Sud. În prezent, este masterandă a Facultăţii de 

Știinţe Economice şi Administraţie Publică, programul 

Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii. 

Cursurile de limba chineză şi coreeană se desfăşoară în regim 

gratuit, iar înscrierile se fac în Corpul H, cam. H105, conf. dr. 

Alexandru Nedelea (tel. 0740019277). 

„Încercăm să atragem către aceste cursuri cât mai mulţi elevi de 

liceu, în acest mod reuşind şi să promovăm Universitatea din 

Suceava. Mulţi nu ştiu de facilităţile şi condiţiile de la USV, iar 

acesta este un bun prilej de a cunoaşte mai bine instituţia”, a 

specificat Alexandru Nedelea. 
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Departamentul de Electrotehnică din cadrul Facultății de 

Inginerie Electrică și Știința de Calculatoarelor de la 

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava marchează aniversarea 

a 40 de ani de la înființarea, în anul universitar 1977-1978, a 

primului laborator cu profil electric. 

Sursa citată a mai arătat că programele de studii cu profil electric 

și energetic din USV au cunoscut o evoluţie impresionantă în 

ultimele patru decenii, prin permanenta adaptare şi diversificare 

a ofertei educaționale pentru un număr tot mai mare de studenţi, 

prin facilităţile create pentru predare, cercetare şi cele privind 

calitatea vieţii studenţilor, toate extinse la standarde ridicate de 

calitate. 
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În cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) a 

fost înfiinţat, în anul 2013, Centrul de Limbi şi Culturi Străine 

SYNERGIA LINGUARUM (CLCSSL), afiliat Departamentului 

de Limbi şi Literaturi Străine al Facultății de Litere și Științe ale 

Comunicării (FLSC). 

Între 16 octombrie şi 8 decembrie, CLCSSL organizează o nouă 

sesiune de înscrieri pentru anul academic 2017-2018, în 

intervalul orar 16.00-18.00, de luni până vineri (cu excepția 

zilelor de 30 noiembrie și 1 decembrie), în holul de la intrare din 

Corpul A, într-un spațiu amenajat lângă Decanatul FLSC, la 

cursurile de obţinere certificat național de competenţă lingvistică 

pentru toate nivelurile (la limbile engleză, franceză, germană, 

spaniolă, italiană, chineză, coreeană, japoneză, ucraineană, rusă, 

poloneză). 
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Departamentul de Electrotehnică din cadrul Facultății de 

Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor marchează 

aniversarea a 40 de ani de la înființarea, în anul universitar 1977-

1978, a primului laborator cu profil electric. 

Printr-un workshop care se va desfășura miercuri, 18 octombrie, 

ora 14:00, în laboratorul C001 din corpul C al USV, comunitatea 

academica îi va sărbători pe promotorii acestui laborator: 

prof.univ.dr.ing. Adrian GRAUR și conf.univ.dr.ing. Leon 

MANDICI – cadre didactice care au contribuit, la acel moment, 

dar și ulterior, la consolidarea bazei materiale, a activităților de 

cercetare științifică și la ridicarea prestigiului învățământului 

superior de profil electric din Universitatea “Ștefan cel Mare” 

din Suceava și din România. 

http://www.vivafm.ro/
http://www.vivafm.ro/


Programele de studii cu profil electric și energetic din USV au 

cunoscut o evoluţie impresionantă în ultimele 4 decenii, prin 

permanenta adaptare şi diversificare a ofertei educaționale pentru 

un număr tot mai mare de studenţi, prin facilităţile create pentru 

predare, cercetare şi cele privind calitatea vieţii studenţilor, toate 

extinse la standarde ridicate de calitate. 

Conform ierarhizării programelor de studii, specializările cu 

profil electric si energetic organizate în USV s-au situat pe locul 

3 între programele de studii similare din cele 22 de universități 

evaluate. 
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Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan i-a adresat o interpelare 

ministrului Educației Naționale, Liviu Pop, interesat fiind de 

investițiile în infrastructura secundară universitară. 

„Cunoașteți foarte bine faptul că România se afla într-un top 

http://www.suceavalive.ro/
http://www.svnews.ro/
http://www.suceavalive.ro/


 proiect investiţional 

nou în anul 2018 

 

rușinos privind numărul persoanelor cu studii superioare, 

raportat la populația totală, dar și la populația activă, iar statul 

român excelează prin absenţa politicilor care să amelioreze 

această problemă. Între problemele logistice care afectează 

mediul universitar se numără și susținerea financiară slabă pentru 

întreţinerea și reabilitarea infrastructurii universitare primare și 

secundare”, a declarat deputatul sucevean. 

„Vă rog să precizaţi dacă pentru anul 2018 aţi elaborat un plan 

investiţional privind reabilitarea spaţiilor de cazare din unele 

campusuri studențești  precum și dotarea  acestora cu mobilier 

nou? Dacă aveţi un astfel de plan, vă rog să transmiteţi lista cu 

beneficiarii acestor investiţii. Vă rog să precizaţi dacă 

intenţionaţi să sprijiniți și să finanțați redeschiderea unor cantine 

studențești  pe lângă campusuri universitare. Dacă ministerul va 

susţine un asemenea demers, vă rog să  prezentați obiectivele de 

investiţii pe care le-ați programat”, i-a mai cerut deputatul 

sucevean ministrului Educației. 

În final, având în vedere faptul că  Universitatea „Ştefan cel 

Mare” de la Suceava este unul dintre cele mai dinamice și 

performante centre universitare din România, Ioan Balan i-a 

cerut lui Liviu Pop să precizeze dacă această universitate va fi 

beneficiara vreunui proiect investiţional nou în anul 2018. 

 

 

 


