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Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, Mihai 

Dimian, a declarat, miercuri, la inaugurarea Raftului 

American la Biblioteca Bucovinei în prezența adjunctului 

șefului Misiunii SUA în România, Abigail Rupp, că USV va 

dezvolta un centru de securitate cibernetică, iar Ambasada 

SUA ar putea fi un partener important. 

Dimian a spus că prin existența Raftului American, se 

bucură că există acum mai multe cărți și că va exista 

posibilitatea unei pregătiri mai bune. 

„În același timp îmi doresc ca cei care se pregătesc să 

meargă în SUA să o facă cu gândul că se întorc acasă și 

contribuie la ceea ce încercăm să dezvoltăm aici”, a spus 

rectorul USV. 

El a extins invitația către cărțile pe care le are și  Biblioteca 

Universității, către cărțile în format electronic.  

Dimian a anunțat că vineri va fi la București pentru 

semnarea unui contract major de achiziție de cărți în format 

electronic și de reviste, de peste 1,5 milioane de reviste și 

peste 200 de cărți în format electronic în limba engleză care 

https://www.newsbucovina.ro/wp-content/uploads/2018/04/abigail-rapp-raft-american-biblioteca-82.jpg


vor fi disponibile abonaților USV, fiind vorba de un proiect 

european cu o contribuție de 40.000 de euro anual, iar 

contribuția UE este de 500.000 de euro anual. 

„Avem planuri mari pentru viitor și sper că Ambasada SUA 

ne va susține. Încercăm să dezvoltăm un centru de securitate 

cibernetică împreună cu colegii din Ucraina și în acest sens 

atât Ambasada SUA cât și NATO pot fi un partener 

important în demersul nostru”, a spus Mihai Dimian. 
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Evenimente  

 

La Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava va avea loc 

sâmbătă, 28 aprilie a.c., începând cu ora 8:30, în Sala A022 

din Corpul A, workshop-ul „Improving the Initial Education 

of Adult Immigrants”, coordonat de conferențiar univ. dr. 

Otilia CLIPA și conferențiar univ. dr. Diana DUCA de la 



„LUMEN” 

 

Facultatea de Științe ale Educației din cadrul USV. 

 

„Tematica evenimentului vizează prezentarea unei serii de 

produse educaționale românești destinate imigranților, 

inclusiv o platformă de e-learning construită special în acest 

scop. Se vor prezenta experiența organizatorilor și modele 

de bună practică internațională în ceea ce privește educarea 

inițială a imigranților”, a arătat sursa citată. 

La eveniment vor participa cadre didactice și formatori din 

România, studenți Erasmus aflați în stagiu la USV, precum 

și studenți din Republica Moldova și Ucraina. 

De asemenea, începând cu ora 14:30, în Aula din Corpul E 

al Universității „Ștefan cel Mare“ din Suceava, va avea loc 

workshop-ul „Rethinking Social Action as Sustainable 

Development Strategy: Moldova Wants Highway”, 

organizat de către Grupul de Inițiativă Civică „Împreună 

pentru A8”, în parteneriat cu Facultatea de Drept și Științe 

Administrative din cadrul USV și Asociația LUMEN din 

Iași. 

Tematica workshop-ului vizează necesitatea dezvoltării 

infrastructurii de transport din nord-estul României, în 

vederea asigurării dezvoltării durabile a acestei regiuni. 

La workshop vor participa reprezentanți ai Grupului de 

inițiativă civică „Împreună pentru A8”, alături de studenți și 

cadre didactice. Partenerul media al evenimentului este 

Infinit TV. 

Conform reprezentanților universității sucevene, tot cu 



începere de la ora 14:30, în Sala E201 din Corpul E al 

Universității „Ștefan cel Mare“ din Suceava, va avea loc 

Panel-ul „Playing with Golem”, coordonat de profesor univ. 

dr. Viorel GULICIUC, membru  al Departamentului de 

Științe Umane și Social-politice din cadrul USV. 

Panel-ul va aborda teme precum filosofia tehnologiei, 

human enhancement, tehno-etica și apariția singularității 

tehnologice, din perspectiva direcției dezvoltării cercetărilor 

doctorale în domeniul filosofiei din cadrul Școlii Doctorale 

de Științe Sociale și Umaniste (USV). 
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Studenții Universității „Ștefan cel Mare” Suceava pot 

beneficia de tabere gratuite la mare și la munte, pe perioada 

vacanței de vară. 

Potrivit unui anunț al Universității „Ștefan cel Mare” 

Suceava, pentru a participa la competiția „Tabere 

Studențești 2018”, studenții trebuie să depună cererile tip la 

secretariatele facultăților până pe 22 mai 2018. 

„În acest an USV a primit un număr de 160 de locuri 

gratuite în taberele studențești pentru perioada vacanței de 

vară 2018, iar beneficiarii acestor locuri sunt studenții 

finanțați de la bugetul de stat din ciclurile de licență și 

masterat, integraliști (studenții care au promovat la toate 

disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare) și 

sunt în vârstă de până la 35 de ani, în conformitate cu 

prevederile art. 2 al Metodologiei privind Organizarea și 



Desfășurarea Programului Național „Tabere Studențești” 

2018”, a precizat sursa citată. 

Reprezentanții USV au mai arătat că în cazul studenților – 

cazuri sociale, criteriul de student-integralist nu se aplică, 

ierarhizarea acestora făcându-se exclusiv în baza criteriilor 

sociale. 

Conform Metodologiei privind Organizarea și Desfășurarea 

Programului Național „Tabere Studențești” 2018, pot 

beneficia de tabere gratuite studenții orfani de ambii părinți, 

cei proveniți din casele de copii sau plasament familial sau 

cei proveniți din medii defavorizate, precum și studenții cu 

rezultate deosebite la învățătură în anul precedent de 

școlarizare, respectiv studenți care au participat la 

organizarea activităților culturale, artistice, științifice, 

sportive și de voluntariat din cadrul USV. 

„Selecția celor 160 de studenți se va face conform 

Metodologiei privind Organizarea și Desfășurarea 

Programului Național „Tabere Studențești” 2018”, au 

menționat reprezentanții USV. 
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În data de 27 aprilie 2018, începând cu ora 14:30, în sala 

Senatului Universității „Ștefan cel Mare“ din Suceava, va 

avea loc workshop-ul The Mentalities of Society in 

Transformation, organizat de către Universitatea Liberă 

Internațională Moldova din Chișinău, în parteneriat cu 

Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității 

„Ștefan cel Mare“ din Suceava și Asociația LUMEN din 

Iași. 

Tematica workshop-ului vizează valorile, percepțiile, 

atitudinile și modul de gândire care influențează schimbările 

petrecute în societatea contemporană. Evenimentul își 

propune să creioneze o perspectivă interdisciplinară asupra 

schimbărilor societale contemporane. Manifestarea se va 

bucura de prezența unei delegații de la Universitatea 

Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău și 

Universitatea Liberă Internațională Moldova din Chișinău, 

alături de reprezentanți ai universității gazdă. Workshop-ul 

se desfășoară ca eveniment asociat al 10th International 

Scientific Conference LUMEN – Rethinking Social Action. 

Core Values in Practice, și al Conferinței Științifice 

Internaționale Ethical and Social Dimensions on Public 

Administration and Law, ce vor avea loc la Universitatea 

„Ștefan cel Mare“ din Suceava, în perioada 27-29 aprilie 



2018. 

Pentru detalii suplimentare cu privire la acest workshop pot 

fi găsite la: http://conferinta.info/associate-

events/workshop-in-social-psychology-the-mentalities-of-

society-in-transformation/ 

Lucrările zilei vor continua în Sala E213, unde, începând cu 

ora 16:30, va avea loc workshop-ul Postmodern Challenges 

in Conjugality, coordonat de lector univ. dr. Iulian Apostu, 

membru al Institutului de Sociologie al Academiei Române, 

București, și organizat în colaborare cu Facultatea de 

Istorie-Geografie (specializarea Asistență Socială) din 

cadrul Universității „Ștefan cel Mare“ din Suceava. 

Workshop-ul se adresează studenților de la specializarea 

Asistență Socială și tratează tematica modificărilor în 

conjugalitate apărute în contextul societății postmoderne. 

Pentru detalii suplimentare cu privire la workshop, se poate 

accesa: http://conferinta.info/associate-events/students-

workshop-postmodern-challenges-in-conjugality/ 

 În aceeași zi, cu începere de la ora 17:00, în Sala E201 se 

va desfășura un al treilea workshop, intitulat Ethics of 

Scientific Publication. COPE’s Ethical Regulations, 

organizat în cadrul programului „Etică și integritate 

academică de excepție în cercetarea științifică și actul 

didactic”, implementat de Universitatea „Ștefan cel Mare“ 

din Suceava, cu sprijin financiar al UEFISCDI, prin 

FDI2018, Domeniul 5, Îmbunătățirea calității activității 

didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii 

academice, cod proiect CNFIS-FDI-2018-0545. 

http://conferinta.info/associate-events/workshop-in-social-psychology-the-mentalities-of-society-in-transformation/
http://conferinta.info/associate-events/workshop-in-social-psychology-the-mentalities-of-society-in-transformation/
http://conferinta.info/associate-events/workshop-in-social-psychology-the-mentalities-of-society-in-transformation/
http://conferinta.info/associate-events/students-workshop-postmodern-challenges-in-conjugality/
http://conferinta.info/associate-events/students-workshop-postmodern-challenges-in-conjugality/


În cadrul workshop-ului se vor discuta o serie de aspecte 

specifice publicării științifice, așa cum apar în standardele 

promovate de COPE – Committee of Publication Ethics. 

Invitații vor prezenta o serie de teme, precum: originalitatea 

contribuțiilor științifice, regulile de autorat științific în cazul 

autoratului multiplu, evitarea erorilor etice referitoare la 

plagiat și auto-plagiat, conținut duplicat și autori-fantomă. 

Această ultimă activitate a zilei se desfășoară tot ca 

eveniment asociat al 10th International Scientific 

Conference LUMEN – Rethinking Social Action. Core 

Values in Practice și al Conferinței Științifice 

Internaționale Ethical and Social Dimensions on Public 

Administration and Law, care vor avea loc la Universitatea 

„Ștefan cel Mare“ din Suceava în perioada 27-29 aprilie 

2018. 

Pentru detalii suplimentare cu privire la workshop, se poate 

accesa http://conferinta.info/associate-events/workshop-

scientific-writing-publication-ethics/ 
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Cel mai mare festival studențesc - „Zile și nopți 

studențești” (ZNSt) - se apropie cu pași repezi, ediția 2018, 

a VIII-a la număr, desfășurându-se în perioada 7 - 27 mai. 

În deschiderea festivalului, organizatorii pregătesc un 

concert extraordinar cu trupele Subcarpați și Odyssey, 

acesta fiind programat luni, 7 mai, în parcarea din fața 

corpului principal al Universității „Ștefan cel Mare” 

Suceava (USV), în jurul orei 20.00. 

Dacă cei de la Odyssey sunt deja familiarizați cu scena 

http://conferinta.info/associate-events/workshop-scientific-writing-publication-ethics/
http://conferinta.info/associate-events/workshop-scientific-writing-publication-ethics/


Universității, fiind alături de studenți în mai multe 

evenimente organizate de-a lungul timpului, pentru cei de la 

Subcarpați prezența în fața studenților USV este o premieră. 

Subcarpați este un proiect muzical de mare succes, care 

combină elemente din muzica electronică și hip-hop cu 

influențe din folclorul românesc. 

Referitor la festivalul „Zile și nopți studențești”, desfășurat 

pe parcursul a trei săptămâni, acesta va cuprinde zeci de 

evenimente sportive, competiții individuale și pe echipe, 

evenimente educaționale și seri sociale (concerte, seri de 

folk, seri de film etc.), spectacole de teatru și film, 

conferințe și ateliere de lucru. 

Programul complet al evenimentului va fi făcut public în 

zilele următoare. 

„Zile și nopți studențești” este un proiect marca ASUS - 

Asociația Studenților din Universitatea Suceava, în 

colaborare cu Universitatea „Ștefan cel Mare”, Casa de 

Cultura a Studenților și organizații studențești din 

universitate. 

„Zile și nopți studențești” este un proiect ce are ca obiectiv 

atragerea și implicarea studenților în activități 

extracurriculare de natură educațională, culturală și socială 

cu care aceștia să se identifice pentru a-și dezvolta un cult al 

participării. 

ASUS, prin intermediul ZNSt, vrea să aducă în fața 

studenților o alternativă la dezvoltarea educațională pe care 



o primesc în facultate. 

„ZNSt le propune studenților o abordare nonformală, 

concretizată prin concursuri de cultură generală, conferințe, 

proiecție de scurtmetraje, dezbateri, donare/lansare de cărți, 

artă foto, etc., toate cu scopul de a stimula și de a valorifica 

potențialul și capacitățile fiecărui individ în parte”, spun 

organizatorii. 
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Ansamblul Arcanul USV aniversează 55 de ani de existență 

printr-un concert la Casa de Cultură 

Ansamblul studențesc „Arcanul USV” al Universității 

„Ștefan cel Mare” Suceava (USV) împlinește 55 de ani, 

evenimentul fiind marcat printr-un concert aniversar, 

găzduit de Casa de Cultură a Sindicatelor, joi, 26 aprilie, de 

la ora 18.00. Programul artistic va fi asigurat de: Ansamblul 

Artistic „Doina Timișului” al Casei de Cultură a Studenților 

din Timișoara, Ansamblul Folcloric „Mugurelul” al 

Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Iași, 

Ansamblul „Arcanul USV”.  Prețul unui bilet este de 15 lei. 

Informații la 0752092606. 
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Peste 500 de liceeni din județ s-au înscris la cursurile 

gratuite organizate de Universitatea „Ștefan cel Mare” 

Suceava (USV) în vederea pregătirii pentru bacalaureat și 

admiterea la facultate, cele mai aglomerate ore de meditații 



 fiind la română și la matematică. 

Potrivit prof. univ. dr. Mircea Diaconu, prorector al USV, 

pentru consultații s-au înscris preponderent elevi din 

municipiu și de la liceele din apropierea Sucevei, interesul 

acestora pentru meditațiile gratuite fiind unul ridicat. Cu 

toate acestea, numărul celor care participă regulat la cursuri 

nu este la fel de mare în comparație cu numărul celor care 

și-au anunțat prezența. 

Consultațiile sunt moderate de universitari suceveni, fiind 

concepute sub forma unor module interactive și 

personalizate în funcție de nivelul de pregătire al elevilor 

care se prezintă. 

Din 2016, USV organizează anual aceste meditații. Pentru 

2018 se desfășoară ore de pregătire pentru limba și literatura 

română, matematică, istorie, geografie, logică și 

argumentare. 

Deocamdată, simulările din această primăvară susținute de 

elevii claselor a XII-a din județ au relevat un nivel scăzut de 

pregătire al celor care urmează să susțină bacalaureatul. 

Procentul de promovabilitate a fost de 43,17, însemnând că 

din cei 4.721 elevi care s-au prezentat la toate probele, 

2.038 au obținut medii peste 6, iar 2.683 au obținut medii 

sub 6. Rezultatele au fost sub nivelul celor din 2017, când 

procentul mediilor peste 6 a fost de 44,8. La simulările din 

acest an, nu s-a înregistrat nici o medie de 10. 

Elevii de-a XII-a mai au la dispoziție două luni de zile 

pentru a se pregăti pentru examenul maturității, timp în care 



trebuie să se pună serios cu burta pe carte. 

Prima probă scrisă a examenului este programată pe 25 

iunie, pe 26 iunie se desfășoară proba la limba maternă, pe 

27 iunie - proba obligatorie a profilului (matematică sau 

istorie), pe 28 iunie - proba la alegere a profilului și 

specializării. 

Afișarea rezultatelor este anunțată pentru data de 4 iulie. 

Reamintim că, în premieră, în acest an, probele orale, de 

evaluare a competențelor, s-au desfășurat în luna februarie. 
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CSU Suceava și-a consolidat poziția de lider în play-out-ul 

Ligii Zimbrilor, după ce a câștigat luni seara, cu scorul de 

26-25, pe terenul celor de la CSM Focșani. 
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Viva Cafe 

 

Alături de Iulia Sîrghi a fost prietenul Viva Fm, Sorin 

Pohoață, motorul și coordonatorul Ansamblului Studențesc 

„Arcanul” USV. 



„Arcanul” USV: ”Vă 

invit să iubiți frumosul, 

să credeți în valorile 

naționale și să fiți uniți!” 

 

Am discutat despre concertul aniversar al Ansamblul 

studențesc „Arcanul USV” al Universității „Ștefan cel 

Mare” Suceava (USV). 

Ansamblul împlinește 55 de ani, iar evenimentul va fi 

găzduit de Casa de Cultură a Sindicatelor, joi, 26 aprilie, de 

la ora 18.00. 

Potrivit organizatorilor, vor urca pe scenă: Ansamblul 

Folcloric „Doina Timișului” al Casei de Cultură a 

Studenților din Timișoara (coregraf – Marius Ursu, dirijor – 

Dorian Sicoe); Ansamblul Folcloric „Mugurelul” al 

Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Iași 

(coregraf – dr. Cătălin Ilițanu); Ansamblul Studențesc 

Arcanul USV (coregraf – Ioan Ilie Nemțoi, dirijor – prof. 

Trifan Leancă, coord. artistic – Călin Brăteanu, coord. 

general – dr. ing. Sorin Pohoață). 

Noi le dorim: „La mulți ani! Frumoși și plini de realizări!” 
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În perioada 7-27 Mai 2018, la Suceava va avea loc festivalul 

intitulat ZNSt (Zilele și Nopțile Studențești) USV. 

 


