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Echipe din şase ţări participă săptămâna aceasta, la 

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, la Concursul 

Internaţional Studenţesc de Calculatoare Hard&Soft, ajuns 

la cea de-a 25-a ediţie. 

Concursul, a cărui deschidere oficială a avut loc luni, este 

organizat de Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa 

Calculatoarelor, din cadrul USV, acesta urmând să se 

încheie la finele săptămânii. 

Hard&Soft este un concurs adresat studenţilor seniori din 

domeniile calculatoarelor, electronicii şi automaticii, care îşi 

propune să testeze competenţele tehnice hardware şi 

software şi de relaţionare socială ale viitorilor ingineri. Pe 

parcursul a cinci zile, echipe formate din câte patru studenţi 

vor încerca să rezolve sarcini cu un grad ridicat de 

complexitate. O asemenea reuşită solicită cunoştinţe 

avansate din domeniile ştiinţa calculatoarelor, inginerie 

electronică şi automatizări, referitoare la proiectarea 

sistemelor electronice, interfeţe, programare, utilizarea 

mediilor de dezvoltare software şi hardware, testare şi 

documentare, şi nu numai. 

La ediţia din acest an s-au înscris 16 echipe, din care nouă 



echipaje din ţară (Cluj-Napoca, Oradea, Bucureşti, 

Timişoara şi Suceava) şi şapte echipaje din străinătate 

(Cernăuţi şi Viniţa – Ucraina, Chişinău – Republica 

Moldova cu două echipaje, Novi Sad – Republica Serbia, 

Ilmenau – Germania şi Hebei – China). 

Juriul din acest an este format din preşedintele Timothy 

Hall, de la Universitatea din Limerick - Irlanda, precum şi 

Ciaran MacNamee, de la aceeaşi universitate, Nela Olsarova 

şi Nicolae Foica, de la ServiceXpert GmbH Munchen - 

Germania, Claudine Lecoqo şi Jean Michel Duthilleul, de la 

Universitatea Lille 1 - Franţa, în calitate de membri. 

Concursul beneficiază de sprijinul Ministerului Educaţiei 

Naţionale, al Primăriei şi Consiliului Local Suceava, al 

Consiliului Judeţean Suceava, precum şi al unor firme 

implicate în încurajarea şi afirmarea tinerilor care se 

formează în universitatea suceveană prin competiţie. 

Prezentarea sistemelor realizate de echipele competitoare ca 

răspuns la tema-proiect propusă de juriu şi festivitatea de 

premiere se vor desfăşura vineri, 25 mai, începând cu ora 

16.30, în Aula din corpul E. 

Concursul Hard&Soft a devenit o competiţie internaţională 

de prestigiu, ocupând un loc privilegiat în programele 

manifestărilor studenţeşti europene, de-a lungul timpului 

participând echipe din principalele centre universitare din 

România, însumând peste o mie de studenţi, alături de 

reprezentanţi ai mai multor universităţi partenere din 

Europa. 
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Cea de-a treia 

săptămână a Festivalului 

„Zile și Nopți 

Studențești” se 

desfășoară la USV 

 

 

Obiectiv de Suceava 

 

Suceava  

Cea de a VIII-a ediție a Festivalului „Zile și nopți 

studențești” (ZNSt) continuă la Universitatea „Stefan cel 

Mare” din Suceava (USV) cu cea de-a treia săptămână 

încărcată de evenimente. Programul cuprinde concursuri 

studențești individuale și pe echipe, inclusiv Concursul 

Internațional Hard& Soft, conferințe și mese rotunde pe 

diverse teme, evenimente educaționale extra-curriculare, 

spectacole de muzică și seri de film, jocuri și activități 

sportive și seri sociale. Intrarea la aceste evenimente este 

liberă, în limita locurilor disponibile. 

ZNSt @ USV 2018 propune o abordare non-formală, cu 

scopul de a atrage și implica studenții și elevii în activități 

extracurriculare de natură educațională, culturală, sportivă, 

socială și civică, și de a dezvolta voluntariatul și aptitudinile 

organizatorice ale studenților Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava.  
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La USV începe cea de-a 

treia săptămână a 
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