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Gala Profesorului Bologna, proiect de tradiţie al Alianţei 

Naţionale a Organizaţiilor Studenţeşti din România 

(ANOSR), revine cu o nouă ediţie, a XI-a. 

Începând cu 1 martie şi până în 25 martie 2018, studenţii pot 

să îşi nominalizeze pe site-ul www.profitari.ro cadrele 

didactice pe care le consideră demne de a primi distincţia 

Profesor Bologna, singura distincţie oferită de studenţi 

marilor profesori care îi inspiră. 

Distincţiile de Profesor Bologna vor fi acordate în cadrul 

unei gale ce va avea loc la Timişoara, în data de 18 mai 

2018. 

„Anunţ de interes naţional: căutăm Profii Tari din România! 

Ai un profesor care te inspiră? Acum ai ocazia să-ţi arăţi 

recunoştinţa faţă de acesta. Prin simpla completare a unui 

formular, acesta va avea şansa, în urma evaluărilor, să 

primească distincţia Profesor Bologna, singura distincţie 

oferită cadrelor didactice de către studenţi în semn de 

recunoştinţă şi apreciere. Gala Profesorului Bologna este 

singura iniţiativă naţională menită să omagieze şi 

răsplătească performanţa didactică a profesorilor, punând în 

lumină acei profesori care reuşesc să inspire şi să stârnească 

http://www.profitari.ro/


interes prin metode de predare adaptate la nevoile şi 

interesele studentului de azi”, transmit organizatorii. 

Formularul pentru nominalizări poate fi accesat la: 

http://profitari.ro/nominalizeaza-ti-profesorul/formular-de-

inscriere.html. 

Titlul de Profesor Bologna este cu atât mai semnificativ cu 

cât acesta vine exclusiv din partea studenţilor – cei care sunt 

cei mai îndreptăţiţi să recunoască şi să aprecieze performanţa 

didactică a profesorilor lor. 

Scopul Galei Profesorului Bologna este îmbunătăţirea 

sistemului de învăţământ superior din România prin 

premierea şi promovarea cadrelor didactice universitare ce 

formează generaţii, reprezintă adevărate valori şi sunt 

modele pentru studenţi, informează ANOSR. 

De-a lungul celor zece ediţii ale proiectului desfăşurate până 

în prezent, 60 de cadre didactice din Universitatea „Ştefan 

cel Mare” au primit titlul de Profesor Bologna, aceştia făcând 

parte din Comunitatea Profesorilor Bologna, un grup al 

exemplelor de bună practică din universităţile româneşti. 

În 2017, de la Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava au 

fost premiaţi Angela Albu, Vlad Gafiţa, Daniela Irimia, 

Virgil Larionescu, Ioan Mihai, Laurenţiu Dan Milici şi 

Gabriela Raţă. 
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Site-ul handbalvolei.ro organizează la finele fiecărei etape a 

Ligii Naţionale de handbal masculin şi feminin un sondaj 



 etapei XX-a prin care se votează cel mai bun jucător al fiecărei runde. La 

sfârşitul etapei a XX-a a Ligii Zimbrilor, Sandu Mihai de la 

CSU Suceava a fost declarat câştigător al titlului de cel mai 

bun jucător în urma voturilor şi a prestaţiei sale din partida 

CSM Focşani – CSU Suceava când elevii antrenorului 

Adrian Chiruţ au reuşit o remiză după ce au fost conduşi la 

pauză la cinci goluri diferenţă. 

Conducătorul de joc sucevean a obţinut 35% din voturi, el 

fiind urmat de Stefan Vujic de la Steaua Bucureşti cu 25% 

din voturi şi Sajad Esteki de la Dinamo cu 24%. 

Sandu Mihai este cel de-al treilea handbalist de la CSU 

Suceava care primeşte titlul de cel mai bun jucător al unei 

etape din Liga Naţională (Liga Zimbrilor) după Gabriel 

Burlacu, MVP în etapa I şi Florin Ciubotariu, „the best” în 

etapa a V-a. 
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Evenimente 

 

Mediul academic sucevean a marcat, miercuri, 7 martie 

2018, printr-o ședință festivă, 28 de ani de la transformarea 

Institutului de Subingineri în Universitatea „Ștefan cel Mare” 

Suceava. La eveniment au participat oficialități, cadre 

didactice și studenți, dar și invitați din universități partenere 

din Ucraina și Republica Moldova. Astfel, la ședința festivă 

s-au aflat prefectul județului Suceava, Mirela Adominicăi, 



primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, vicepreședintele 

Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Niță, reprezentanți 

ai Universităților „Yurii Fedkovici” din Cernăuți, ai 

Universității Bucovinene din Cernăuți și ai Universității 

Libere Internaționale din Republica Moldova, precum și 

președintele Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești 

din România (ANOSR), Marius Deaconu. 

În deschiderea ședinței, prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian, 

rectorul interimar al Universității din Suceava, a ținut să 

menționeze însemnătatea zilei de 7 martie, dată la care 

Guvernul României a aprobat, în anul 1990, transformarea 

Institutului de Subingineri în Universitatea „Ștefan cel 

Mare”. 

„Sunt 28 de ani de când avem universitate la Suceava. Ne 

apropiem de 55 de ani de învățământ superior la Suceava. 

Aceste lucruri s-au făcut cu ajutorul miilor de cadre 

didactice, cu ajutorul zecilor de mii de studenți care s-au 

perindat prin acest campus, care au contribuit la creșterea 

prestigiului acestei universități.  Însă, dacă ne vom uita la 

începuturile ei, vom constata că a început cu excelență. Am 

avut ca rectori doi academicieni de prestigiu ai României, 

Constantin Ciopraga și Constantin Corduneanu.  

Universitatea dezvoltată din 1990, pornind de la un campus 

modern, pornind de la un corp profesoral de excepție, a fost 

coordonată de domnul academician Emanuel Diaconescu și 

domnul prof. univ. dr. ing. Adrian Graur”, a spus prof. univ. 

dr. ing. Mihai Dimian. 
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Eveniment 

 

Eveniment festiv la Universitatea Ștefan cel Mare din 

Suceava. Astăzi,  s-a desfăşurat o ședință festivă  şi 

ceremonia de acordare a titlului onorific de Rector Emeritus, 

prof. univ. dr. Adrian Graur, pentru „contribuția excepțională 

la creșterea și consolidarea prestigiului național și 

internațional al universității”. 

În prezența conducerii instituției și a autorităților județene și 

locale, fostul rector Graur a spus că este onorat pentru 

această distincție care încununează o carieră de 41 de ani în 

învățământul superior sucevean. 

În continuare, a fost programată o sesiune de comunicări 

științifice și lansări de publicații cu participarea studenților și 

profesorilor din USV. 

În Galeria de artă, din corpul A, etaj 1, a fost vernisată 

expoziția „Centenarul Marii Uniri”, prezentată de prof. univ. 

dr. Ștefan Purici, prof. univ. dr. Mihai Iacobescu şi conf. 

univ. dr. Aurel Buzincu. Tot în cadrul evenimentului a fost 

lansată cartea „Feminismul în România interbelică”, autor 

Ligia Dănilă. Prezintă prof. univ. dr. Mihai Iacobescu 

De la ora 13.30, va fi vernisată expoziţia de carte „Şcoala 

Ardeleană”, în holul central din corpul A. Prezintă 

bibliotecar Despina Rotaru. Miercuri, manifestările continua 

la Biroul Francez, cu organizarea concursului „Une 

personnalité francophone de nos jours”. 



Zilele USV se vor încheia miercuri, cu un concert al 

formației Iris (Cristi Minculescu, Valter Popa și Boro), cu 

începere de la ora 19.00, în Auditorium „Joseph Schmidt”, 

din strada Universității, nr. 13. 

Prețul unui bilet este de 20 de lei, iar acestea se pot 

achiziționa și on-line de pe ccs-sv.ro sau biletesuceava.ro. 

 

 

 

Cristi 

Ochrim 

 

 

 

Prof.univ.dr Adrian 

Graur a primit titlul 

onorific de rector 

emeritus la USV 

 

 

 

www.vivafm.ro 

 

 

Știri Suceava 

 

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava continuă 

evenimentele pregătite pentru celebrarea zilei de 7 martie. 

Aceasta este data la care Guvernul României a aprobat, în 

anul 1990, transformarea Institutului de Subingineri Suceava 

în Universitatea „Ștefan cel Mare”. 

Miercuri, 7 martie, s-a desfăşurat o ședință festivă, care a 

inclus şi ceremonia de acordare a titlului onorific de Rector 

Emeritus, prof. univ. dr. Adrian Graur, pentru „contribuția 

excepțională la creșterea și consolidarea prestigiului național 

și internațional al universității”. 

În prezența conducerii instituției și a autorităților județene și 

locale, fostul rector Graur a spus că este onorat pentru 

această distincție care încununează o carieră de 41 de ani în 

învățământul superior sucevean. 

În continuare, a fost programată o sesiune de comunicări 

științifice și lansări de publicații cu participarea studenților și 

profesorilor din USV. 



În Galeria de artă, din corpul A, etaj 1, a fost vernisată 

expoziția “Centenarul Marii Uniri”, prezentată de prof. univ. 

dr. Ștefan Purici, prof. univ. dr. Mihai Iacobescu şi conf. 

univ. dr. Aurel Buzincu. Tot în cadrul evenimentului a fost 

lansată cartea „Feminismul în România interbelică”, autor 

Ligia Dănilă. Prezintă prof. univ. dr. Mihai Iacobescu 

De la ora 13.30, va fi vernisată expoziţia de carte “Şcoala 

Ardeleană”, în holul central din corpul A. Prezintă 

bibliotecar Despina Rotaru. Miercuri, manifestările continua 

la Biroul Francez, cu organizarea concursului „Une 

personnalité francophone de nos jours”. 

Zilele USV se vor încheia miercuri, cu un concert al 

formației Iris (Cristi Minculescu, Valter Popa și Boro), cu 

începere de la ora 19.00, în Auditorium „Joseph Schmidt”, 

din strada Universității, nr. 13. 

Prețul unui bilet este de 20 de lei, iar acestea se pot 

achiziționa și on-line de pe ccs-sv.ro sau biletesuceava.ro. 
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Suceava 

 

Astăzi începând cu ora 9.00 în sala Auditorium Joseph 

Schmidt a Universităţii  Stefan cel Mare Suceava (USV)  va 

avea loc  o ședinţă festivă a Senatului universităţii, care va 

include și ceremonia de acordare a titlului onorific de Rector 

Emeritus profesorului universitar doctor inginer  Adrian 

Graur. Festivitatea este prilejuită de împlinirea a 28 de ani de 

la schimbarea denumirii entităţii de învăţământ superior 

Suceava din „Institut de subingineri”, în Unversitatea Ștefan 



cel Mare. De menţionat că pe parcursul a mai bine de 25 de 

ani, înainte de 1989,  la structura de învăţământ superior din 

parcul „Areni”, aflată în subordinea mai cunoscutelor 

universităţi din Iași,  au funcţionat nu doar școli serale de 

subingineri ci și un institut pedagogic  cu profile de filologie 

sau istorie – geografie, precum și facultăţi de inginerie în 

domenii precum tehnologia construcţiilor de mașini, mașini 

unelte, utilaj tehnologic, electrotehnică și calculatoare. 

Adrian Graur a fost rector al Universităţii  Stefan cel Mare în 

perioada 2004 – 2012, perioadă în care instituţia de 

învăţământ superior suceveană s-a făcut remarcată pe plan 

naţional. 

De numele lui Adrian Graur se leagă construirea sau 

achiziţionarea  mai multor corpuri  în campusul existent, a 

unui cămin studenţesc  modern, a unui teren de sport acoperit 

cu un sistem de tip „balon” și nu în ultimul rând de faptul că 

a reușit să obţină, în interesul universităţii sucevene, a unui 

teren de aproximativ 40 de hectare la intrarea în comuna 

Moara, pe care s-ar fi preconizat construirea celui de-al 

doilea campus al USV. In acea perioadă existau promisiuni 

privind obţinerea de fonduri guvernamentale sau chiar 

europene pentru investiţiile în noile clădiri ale campusului. 

Timpul a trecut și în respectivul perimetru împrejmuit cu un 

gard din plasă de sârmă nu s-a realizat nimic, cu excepţia 

unor culturi agricole de soia, porumb sau cartofi, după caz, 

terenul pe care altcândva pășteau oile fiind preluat într-un 

sistem de arendă, de fermierii locali. 

 


