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Recital de pian și violoncel, pe scena Auditoriumului 

„Joseph Schmidt” 

Casa de Cultură a Studenților din cadrul Universității din 

Suceava organizează joi, 3 mai, un concert extraordinar 

alături de Edit Arva – pian și Emerich Ghercă – violoncel. 

Spectacolul este găzduit de Auditoriumul „Joseph Schmidt”, 

din strada Universității, nr. 13, de la ora 18.00. 

Prețul unui bilet este de 10 lei. Biletele pot fi achiziționate și 

online de pe ccs-sv.ro și biletesuceava.ro. 

Accesul studenților este gratuit pe bază de invitații, care se 

pot procura de la sediul Casei de Cultură a Studenților 

Suceava. 

 

Subcarpați și Odyssey deschid festivalul „Zile și nopți 

studențești” 

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. 
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În perioada 27 - 29 aprilie, la Timișoara s-a desfășurat cea 

de-a doua ediție a competiției internaționale de roboți 

autonomi RoboManiacs, organizată de Liga Studenților din 

Facultatea de Mecanică din Timișoara.  

Echipe de studenți din întreaga țară s-au înscris în cursa 

pentru titlul de cel mai abil robot, cei aflați în competiție 

punând în practică idei ingenioase și proiecte inovatoare pe 

baza cărora au dezvoltat roboțeii inteligenți. 

Studenții pasionați de robotică de la Universitatea „Ștefan 

cel Mare” Suceava (USV), de la Facultatea de Inginerie 

Electrică și Știința Calculatoarelor, s-au desurcat excelent în 

cadrul probelor, adjudecându-și premii importante.  

Echipajul Electro Racers - însemnând Alexandru Bilius, 

Ionuț Petru Șandru, Maria Mădălina Mitricioaei și Liviu 

Popovici - a obținut locul 1 și 2 la proba Sumo Mini (probă 

în care roboții autonomi s-au lupta în ring), sub coordonarea 

șef lucrări dr. ing. Adrian Ioan Petrariu.  

Echipajul Road Runners - Leonard Ostafe, Radu Cristian 

Scutelnicu, Cosmin Dumbravă și Alexandru Sili - s-a clasat 

pe locul 2 la proba Freestyle, studenții fiind îndrumați de șef 

lucrări dr. ing. Remus Cătălin Prodan.  



Echipa InelX - Alexandru Ilie Maciuc, David Gherasim, 

Radu Cristian Scutelnicu, Denis Copilu și Ruth Laura 

Gherasim - a obținut locurile 3 și 4 în cadrul probei Maze 

(probe în care roboții construiți de participanți au parcurs un 

labirint) și locul 4 la proba Line Follower Enhanced 

(parcurgerea unui traseu cu serpentine și curbe. InelX este 

coordonată de șef lucrări dr. ing. Remus Cătălin Prodan.  

La concurs, participanții și-au etalat cunoștințele în cadrul 

celor opt probe: line follower clasic, line follower enhanced, 

line follower turbo, line follower baby, sumo mega, sumo 

mini, freestyle și labirint. Competiția este adresată în primul 

rând studenților și elevilor, dar nu numai, fiind deschisă 

pentru toți pasionații, indiferent de nivelul de studiu sau 

vârstă 

De menționat că aceiași studenți participă frecvent la 

concursuri cu acest specific, palmaresul lor fiind unul 

consistent. Nu mai devreme de mijlocul lunii aprilie, 

studenții, coordonați de aceeași doi mentori - Adrian Ioan 

Petrariu și Remus Cătălin Prodan - au revendicat distincții 

valoroase la „Robotics Championship”, desfășurat la 

Universitatea din Oradea 

 Roboții contruiți și programați de ei s-au impus în cadrul 

mai multor probe.  
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Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava găzduiește, în 

zilele de 3 și 4 mai, cea de-a IV-a ediție a Colocviului 

Internațional „Evaluare în învățământul superior. Provocări 



Talpalariu Provocări și 

perspective”, la USV 

 

 

și perspective”. Evenimentul este organizat de Universitatea 

suceveană prin Facultatea de Litere și Științe ale 

Comunicării și Facultatea de Științe Economice și 

Administrație Publică, Universitatea „Hassan II” din 

Casablanca, LAREMO (Laboratoire de Recherche en 

Management des Organisations) și Institutul de Comerț și 

Economie KNUTE din Cernăuți. 

Deschiderea evenimentului se desfășoară joi, 3 mai, de la 

ora 11.00, în Aula corpului E. 

Acest colocviu își propune să răspundă unor întrebări 

precum: „Ce rol poate fi atribuit sistemului de evaluare?”, 

„Ce va trebui să evaluăm mai întâi?”, „Care sunt noile 

abordări în domeniul evaluării?”, ”Care sunt perspectivele 

actualei metode de evaluare în universități?” și „Cum facem 

față provocărilor generate de sistemele actuale de 

evaluare?”. 

Temele colocviului sunt: Universitatea între schimbările 

tehnologice și continuitatea educațională; Evaluarea 

imaginii universității în contextul schimburilor 

interuniversitare; Evaluarea stării și provocările dezvoltării 

turismului; Guvernanța universitară și evaluarea (organisme 

de reglementare); Performanța academică: tendințele actuale 

de evaluare. 

„Continuă activitățile de mobilitate internațională, 

cooperare interinstituțională și interuniversitară în care sunt 

implicați profesori, cercetători, doctoranzi și studenți. 

Participarea Institutului din Cernăuți lărgește cooperarea cu 

țările partenere programului Erasmus și asta nu poate fi 



decât un beneficiu pentru lumea academică și cercetare”, a 

menționat lector univ. dr. Cătălina Iuliana Pînzariu, din 

cadrul USV. 
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Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) va găzdui, 

în perioada 4-5 mai 2018, a doua ediţie a manifestării 

„Printemps de l’innovation du français”. 

Peste 100 de profesori din judeţele Suceava, Botoşani, 

Neamţ şi Iaşi, alături de experţi în didactica limbii franceze, 

de reprezentanţi ai unor instituţii culturale şi inspectorate 

şcolare, dar şi de studenţi ai Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale 

Comunicării - FLSC vor participa la acest eveniment, care 

îşi propune să abordeze câteva strategii noi de predare a 

limbii franceze şi de transmitere a valorilor din civilizaţiile 

francofone. 

Evenimentul are tema „Nouvelles pratiques de classe et 

enseignement du français” şi are scopul de a facilita 

interacţiunea între generaţii, între organizaţii, între spaţiile 

culturale. 

Potrivit universitarei Simona-Aida Manolache (FLSC), 

imediat după ceremonia de deschidere, desfăşurată în 

prezenţa lui Sarah Delbois, şef de misiune pentru limba 

franceză la Institutul Francez din România, Bruno 

Devauchelle, specialist în ştiinţele educaţiei de la 

Universitatea din Poitiers (Franţa), va susţine o conferinţă 

pornind de la întrebarea „Se poate asocia inovaţia cu 

numericul atunci când vorbim despre educaţie şi formare?”. 



 Tema propusă de Cynthia Eid, vicepreşedintă a Federaţiei 

Internaţionale a Profesorilor de limba franceză, va fi tot 

inovaţia, văzută ca „misiune posibilă” în procesul didactic. 

Cele două intervenţii, moderate de Marc Oddou – fondator 

„MOddou FLE”, expert asociat al CIEP, autor, consultant, 

formator şi, mai ales, unul dintre principalii organizatori şi 

promotori ai evenimentului – vor fi completate de şase 

ateliere. Aurélien Amigues, Margot Berthelin, Lou Boisard, 

Sylvain Grille, Darko Ristovski, ca şi Marc Oddou, îi vor 

stimula pe participanţii la aceste ateliere să reflecteze la 

impactul pe care îl poate avea exploatarea unor elemente 

(cum ar fi reţelele de socializare, jocul, muzica, documentul 

audiovizual, tratarea erorii, stereotipurile despre Franţa şi 

francezi) asupra orei de limba franceză în şcoli, licee sau la 

universitate şi, implicit, asupra dezvoltării competenţelor 

elevilor şi studenţilor. 

Mizând pe implicarea unei tinere echipe de profesori din 

Suceava, dar şi pe colaborarea dintre Literele Universităţii 

„Ștefan cel Mare” şi Asociaţia Română a Profesorilor 

Francofoni, preşedinta Filialei Suceava a acestei Asociaţii, 

prof. dr. Daniela Irina Melisch, a atras în organizarea 

evenimentului „Printemps de l’innovation du français” 

parteneri instituţionali de nădejde: Institutul Francez din 

România, Agenţia Universitară a Francofoniei, prin Centrul 

de reuşită universitară din USV, şi Inspectoratul Şcolar 

Suceava. Revista „Le français dans le monde”, Editura 

Hachette FLE şi distribuitorul naţional Sitka Alaska vor 

contribui, de asemenea, la reuşita acestei manifestări, cu 

premii şi o expoziţie cu vânzare.  
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Cea de a V-a ediţie a Salonului Internaţional de Carte 

„Alma Mater Librorum”, organizată anul acesta de 

Universitatea „Ştefan cel Mare” – Biblioteca USV, va avea 

loc în zilele de 3-4 mai şi va marca, printr-o serie de 

evenimente speciale, Centenarul Marii Uniri 1918-2018. 

Zeci de edituri şi case editoriale de prestigiu din România, 



Republica Moldova şi Ucraina şi-au anunţat participarea cu 

standuri de carte, lansări şi prezentări de carte, întâlniri cu 

autori, dialoguri cu studenţii şi profesorii suceveni, la toate 

acestea publicul larg din Suceava fiind invitat permanent. 

Printre invitaţii de seamă ai evenimentului se numără 

universitarul Andrei Marga şi scriitorul și jurnalistul Stelian 

Tănase. Invitat de onoare: Editura Tritonic, Bucureşti 

În prima zi, pe 3 mai, programul cuprinde: ora 10:00 – 

deschiderea oficială (Corp A); ora 10:30 - 11:00 - 

prezentarea Editurii Universităţii din Suceava (Lector dr. 

Victor Andrei Cărcăle, directorul Editurii USV); ora 11:00 - 

11:30 - Lansare de carte: „Paradigmele mecanicii cuantice”, 

Editura Matrix Rom, autor conf. univ. dr. George Mahalu, 

prezintă prof. univ. dr. Mihai Dimian; ora 11:30 - 12:00 - 

prezentarea Editurii Tritonic, Bucureşti, invitat de onoare al 

Salonului; ora 12:00 - 13:00 – Întâlnire cu scriitorul și 

jurnalistul Stelian Tănase – „100 de ani de la Marea Unire” , 

moderator prof. univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu, prezintă 

jurnalistul Sorin Avram (Aula Magna, Corp A); (...); ora 

15:30 - 16:30 – Întâlnire cu prof. univ. dr. Andrei Marga: 

„Reafirmarea identităţilor în Europa”, moderator prof. univ. 

dr. ing. Adrian Graur (Aula Corp E); ora 17:00 - 18:00 – 

Lansări de carte: „Nocturna cu vampir. Opus 1 şi Dinastia” 

– autor Stelian Tănase, Editura RAO, Bucureşti, moderator 

jurnalistul Sorin Avram, prezintă prof. univ. dr. Mircea A. 

Diaconu şi lector univ. dr. Radu Bruja; ora 18:00 – Concert 

extraordinar de pian şi violoncel (Auditorium „Joseph 

Smith”), ora 19:00 - Spectacol de teatru: „Trei surori”, de 

Anton Pavlovici Cehov (Teatrul Municipal „Matei 



Vişniec”). 

Pe 4 mai, programul evenimentului cuprinde: ora 9:00 - 

9:30 – prezentarea Memorialului Ipoteşti- Centrul Naţional 

de Studii Mihai Eminescu – Conf. univ. dr. Ala Sainenco, 

Directorul Memorialului Ipoteşti; prezentări de edituri; 

lansări de carte; ora 11:00 - 13:00 - Şedinţă festivă în Sala 

Mare a Primăriei, participă: Editura Niculescu, Editura 

Academiei, Editura Junimea şi Editura Nicodim Caligraful, 

Mănăstirea Putna, invitaţi: prof. univ. dr. Andrei Marga, 

prof. univ. dr. Mihai Iacobescu şi părintele arhimandrit 

Melchisedec Velnic, Stareţul Mănăstirii Putna, moderator: 

Angela Zarojanu; lansări de carte: „Ordinea viitoare a 

lumii” – autor prof. univ. dr. Andrei Marga, Editura 

Niculescu, 2017; „Raţiune şi voinţa de raţiune” - autor prof. 

univ. dr. Andrei Marga, Editura Academiei, 2017; „Scrisori 

din Bucovina” - autor prof. univ. dr.  Mihai Iacobescu, 

Editura Junimea 2017; ora 13:00 - 13:30 - Lansare de carte: 

„Ce vrei să spui, doctore?”, Editura Universităţii „Ştefan cel 

Mare” din Suceava, autor Dana Humoreanu, moderator 

prof. univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu. 
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Pe 3 și 4 mai, Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” 



 Carte, la USV 

 

 Suceava va organiza, împreună cu Primăria și Consiliul 

Local, cea de a V-a ediţie a Salonului Internaţional de Carte 

„Alma Mater Librorum”. Evenimentul va debuta mîine, la 

ora 10.00, în holul central al Corpului A din cadrul USV. 

Vor participa peste 25 de edituri şi case editoriale de 

prestigiu din România, Republica Moldova şi Ucraina, iar 

invitatul de onoare al actualei ediții este Editura Tritonic din 

București. De menționat că, mîine, începînd cu ora 17.00, 

scriitorul și jurnalistul Stelian Tănase își va lansa la 

Universitatea Suceava cărțile „Nocturna cu vampir: Opus 1” 

și „Dinastia”, apărute la Editura RAO. De la ora 12.00, 

Stelian Tănase va avea o întîlnire cu publicul, iar tema 

propusă este „100 de ani de la Marea Unire”. Parteneri 

principali ai Salonului Internațional de Carte „Alma Mater 

Librorum” sînt Asociația SEVA și Radio Top. 
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Trupa Subcarpați va concerta luni, 7 mai a.c., de la ora 

20.00, pe esplanada Universității „Ștefan cel Mare” 

Suceava, în deschiderea celui mai mare festival studențesc, 

„Zile și nopți studențești” (ZNSt). 

Evenimentul este organizat de Asociația Studenților din 

Universitatea Suceava – ASUS, în colaborare cu 

Universitatea „Ștefan cel Mare”, Casa de Cultură a 

Studenților și organizatiile studențești din universitate. 

Potrivit organizatorilor, ZNSt a ajuns la ediția a VIII-a și se 

va desfășura în perioada 7-27 mai a.c.. 

„Se vor desfășura o multitudine de activități dedicate 



studenților pentru a se simți viața de student. Ca în fiecare 

an se vor organiza diferite evenimente între studenți, 

sportive, educaționale și seri sociale (concerte, seri de folk, 

seri de film etc.), plus alte evenimente.  
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