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Știri Suceava 

 

Balul Bobocilor de la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava 

va avea loc pe 29 noiembrie, la Casa de Cultură a Sindicatelor.  

Tema din acest an va fi Egiptul Antic, iar toți doritorii sunt 

așteptați la înscrierile care se fac la Casa de Cultură a Studenților 

din zona magazinului „Albina”. 

Invitat special va fi SPEAK. 
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„Francofonia în 

comunitate”, proiect 

unic în țară, la Biroul 

Francez din Suceava 
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Social 

 

Biroul Francez, unul dintre proiectele francofone destinate 

comunității sucevene, susținut de Universitatea „Ştefan cel 

Mare” din Suceava, Inspectoratul Școlar Județean  și Consiliul 

Județean,  își va activitatea miercuri, 25 octombrie 2017, ora 18, 

la Casa Prieteniei. 

Odată cu reluarea activităților, la Biroul Francez se demarează 

un nou proiect, unic în țară, Francofonia în comunitate, susținut 

de Agenția Universitară a Francofoniei (AUF) și de Centrul de 

Reușită Universitară (CRU) din cadrul Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, prin care se dorește o mai strânsă colaborare 

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


între diferitele instituții de învățământ, instituții ale administrației 

locale și județene, dar și instituții economice și culturale, în 

vederea promovării limbii franceze și a valorilor francofoniei. 

Proiectul urmărește o diversificare a activităților francofone 

oferite de Biroul Francez publicului sucevean, care va avea 

ocazia să asiste la seri de film francofon, conferințe ținute de 

personalități francofone sau cursuri de limbă franceză pentru 

începători. Mai mult, dată fiind nevoia de specialiști francofoni 

pe piața muncii din România, proiectul își propune să faciliteze 

dialogul dintre diferitele instituții de învățământ și instituțiile 

economice, dar și dintre elevi, studenți și specialiști din diferite 

domenii de activitate în vederea valorificării dimensiunii 

pragmatice, economice, a francofoniei. 

În cadrul proiectului vor mai avea loc stagii de formare, întâlniri 

literare, concursuri și spectacole și va fi constituită o mini-

mediatecă francofonă pentru publicul cinefil sucevean. Proiectul 

a fost inițiat în urma unei vizite de lucru a directorului Biroului 

pentru Europa Centrală și Orientală al AUF,  Mohamed 

KETATA, la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, în 

luna iulie 2017, și confirmă existența unei francofonii sucevene 

dinamice, orientate către comunitate. 
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O companie de IT 

multinaţională şi-a 

deschis o sucursală 

în Suceava 
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Local 

 

O companie de IT multinaţională, cu sediul central în Statele 

Unite ale Americii, şi-a deschis o sucursală în municipiului 

Suceava. Este vorba despre firma Computer Voice Systems, care 

a început deja recrutarea personalului care va lucra în sediul din 

Suceava. Prorectorul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, 

http://www.monitorulsv.ro/


 

 

Mihai Dimian, a precizat că reprezentanţii companiei americane 

au avut deja mai multe vizite la această instituţie de învăţământ 

superior pentru a recruta personal. „După mai multe vizite de 

recrutare a studenţilor de la Universitatea Suceava, compania 

Computer Voice Systems, cu sediul în Chicago, s-a convins că e 

mai bine să vină la Suceava, la câteva sute de metri de 

universitate”, a spus Mihai Dimian. 

După deschiderea sediului de la Suceava, compania Computer 

Voice Systems angajează programatori JAVA şi C++, CV-urile 

putând fi trimise la adresa de e-mail jobs@computervoice.ro. 

Mai multe detalii despre cerinţele companiei se pot obţine pe 

site-ul de internet www.computervoice.ro. 

Computer Voice Systems se află pe piaţa IT din România încă 

din anul 1998, având un birou în oraşul Arad, unde peste 60 de 

programatori lucrează pentru proiectarea şi implementarea 

sistemelor software ale companiei. Cererea tot mai mare pentru 

produsele Computer Voice Systems, dar şi intenţia de a 

diversifica oferta au determinat compania să ia decizia să-şi 

dezvolte activitatea în România, municipiul Suceava fiind prima 

alegere pentru această dezvoltare 

 

 

 

 

Adelina 

Talpalariu 

 

 

 

 

Proiectul 
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comunitate, la Biroul 
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Ultima Oră 

local 

 

Biroul Francez, unul dintre proiectele francofone destinate 

comunităţii sucevene, susţinut de Universitatea „Ştefan cel 

Mare” din Suceava, Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Consiliul 

Judeţean, şi-a reluat activitatea miercuri, 18 octombrie, ora 18, la 

Casa Prieteniei, cu proiecţia comediei “Qu’est-ce qu’on a fait au 

mailto:jobs@computervoice.ro
http://www.computervoice.ro/
http://www.monitorulsv.ro/


 Francez 

 

bon Dieu?”, un film ce abordează o temă de mare actualitate, cea 

a diversităţii etnice şi culturale.Odată cu reluarea activităţilor, la 

Biroul Francez se demarează un nou proiect, unic în ţară, 

Francofonia în comunitate, susţinut de Agenţia Universitară a 

Francofoniei (AUF) şi de Centrul de Reuşită Universitară (CRU) 

din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, prin care 

se doreşte o mai strânsă colaborare între diferitele instituţii de 

învăţământ, instituţii ale administraţiei locale şi judeţene, dar şi 

instituţii economice şi culturale, în vederea promovării limbii 

franceze şi a valorilor francofoniei.Proiectul urmăreşte o 

diversificare a activităţilor francofone oferite de Biroul Francez 

publicului sucevean, care va avea ocazia să asiste la seri de film 

francofon, conferinţe ţinute de personalităţi francofone sau 

cursuri de limbă franceză pentru începători. Mai mult, dată fiind 

nevoia de specialişti francofoni pe piaţa muncii din România, 

proiectul îşi propune să faciliteze dialogul dintre diferitele 

instituţii de învăţământ şi instituţiile economice, dar şi dintre 

elevi, studenţi şi specialişti din diferite domenii de activitate în 

vederea valorificării dimensiunii pragmatice, economice, a 

francofoniei.În cadrul proiectului vor mai avea loc stagii de 

formare, întâlniri literare, concursuri şi spectacole şi va fi 

constituită o mini-mediatecă francofonă pentru publicul cinefil 

sucevean. Proiectul a fost iniţiat în urma unei vizite de lucru a 

directorului Biroului pentru Europa Centrală şi Orientală al AUF, 

Mohamed Ketata, la Universitatea „Ştefan cel Mare” din 

Suceava, în luna iulie 2017, şi confirmă existenţa unei 

francofonii sucevene dinamice, orientate către comunitate. 
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Studenti de la USV, 

alaturi de studenti 

romani din 

Republica Moldova 

si Ucraina, acasa la 

Eminescu 

 

 

 

www.ziare.com 

(21.10.2017) 

 

 

Actualitate 

 

Studenti ai Facultatii de Litere si Stiinte ale Comunicarii 

participa in perioada 20 - 22 octombrie 2017, la a IV-a editie a 

Seminarului "Mihai Eminescu", organizata de Memorialul 

Ipotesti - Centrul National de Studii "Mihai Eminescu". 

Lucrarile seminarului vor incepe, in data de 20 octombrie, ora 

15.30, cu lecturile publice ale poetilor botosaneni Gellu Dorian, 

Nicolae Corlat, Vasile Iftime, Dumitru Necsanu, Gabriel Alexe, 

Petrut Pirvescu, Vladut Scutelnicu. Pentru aceeasi zi este 

preconizata o masa rotunda, la care studentii de la cinci 

universitati din tara, Republica Moldova si Ucraina vor discuta 

cu poetii botosaneni despre poezie. 

 

Sambata, 21 octombrie, seminarul va continua cu doua sectiuni:- 

Reinterpretari: In contra directiei de astazi in cultura romana, la 

care profesorii universitari invitati: Mircea A. Diaconu, Claudia 

Costin, Daniela Petrosel (Universitatea "Stefan cel Mare" din 

Suceava), Antonio Patras (Universitatea "Al. I. Cuza" din Iasi), 

Tatiana Poting (Universitatea Academiei de Stiinte a Moldovei), 

Anatol Moraru (Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Balti), 

Vasile Bicu (Universitatea Nationala "Yurii Fedkovici" din 

Cernauti) vor prezenta comunicari despre actualitatea lui 

Maiorescu;- Mihai Eminescu. Lecturi in dialog: Egipetul, la care 

studentii si profesorii vor aborda, din diverse puncte de vedere, 

textul eminescian.Pentru 22 octombrie, organizatorii le-au 

propus participantilor vizitarea obiectivelor culturale din 

Botosani. 

     

http://www.ziare.com/
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Studenți de la USV, 

alături de studenți 

români din 

Republica Moldova 

şi Ucraina, acasă la 

Eminescu 

 

 

www.svnews.ro 

 

 

Social 

Studenți ai Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării 

participă în perioada 20 – 22 octombrie 2017, la a IV-a ediție a 

Seminarului „Mihai Eminescu”, organizată de Memorialul 

Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”. 

Lucrările seminarului vor începe, în data de 20 octombrie, ora 

15.30, cu lecturile publice ale poeţilor botoşăneni Gellu Dorian, 

Nicolae Corlat, Vasile Iftime, Dumitru Necşanu, Gabriel Alexe, 

Petruţ Pîrvescu, Vlăduţ Scutelnicu. Pentru aceeaşi zi este 

preconizată o masă rotundă, la care studenţii de la cinci 

universităţi din ţară, Republica Moldova şi Ucraina vor discuta 

cu poeţii botoşăneni despre poezie. 

Sâmbătă, 21 octombrie, seminarul va continua cu două secţiuni: 

– Reinterpretări: În contra direcţiei de astăzi în cultura română, la 

care profesorii universitari invitaţi: Mircea A. Diaconu, Claudia 

Costin, Daniela Petroşel (Universitatea „Ştefan cel Mare” din 

Suceava), Antonio Patraş (Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi), 

Tatiana Potîng (Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei), 

Anatol Moraru (Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi), 

Vasile Bîcu (Universitatea Naţională „Yurii Fedkovici” din 

Cernăuţi) vor prezenta comunicări despre actualitatea lui 

Maiorescu; 

– Mihai Eminescu. Lecturi în dialog: Egipetul, la care studenţii şi 

profesorii vor aborda, din diverse puncte de vedere, textul 

eminescian. 

Pentru 22 octombrie, organizatorii le-au propus participanţilor 

vizitarea obiectivelor culturale din Botoşani. 

 

http://www.svnews.ro/


 

 

_________ 

 

 

 

 

Comunicat de presă 

 

 

 

 

www.agerpres.ro 

 

 

Comunicate 

 

IDEM 

 

http://www.agerpres.ro/

