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Facultatea de Științe ale Educației din cadrul  Universității 

„Ștefan cel Mare”  din Suceava a derulat, în perioada 2016 

– 2018, un proiect ERASMUS+ de tip parteneriat strategic 

pentru educație universitară, având ca obiectiv principal 

promovarea rezilienței prin educație. Proiectul a urmărit 

optimizarea calității și relevanței studiilor universitare prin 

focalizarea pe dezvoltarea unei curricule inovative, 

relevantă pentru contextul socio-economic european. În 

general, proiectul a propus construirea de medii de învățare 

prin formarea profesorilor care să promoveze reziliența și 

dezvoltarea armonioasă a copiilor marginalizați, oferindu-le 

instrumente, resurse și contexte de învățare care să faciliteze 

învățarea academică și socio-emoțională și, prin urmare, să 

faciliteze incluziunea socială și practicarea cetățeniei active. 

Proiectul a întâlnit șase universități partenere din Europa, 

sub coordonarea Universității din Malta, alaturi de USV 

fiind implicate Universitatea Rijeka, Croația, Universitatea 

Lisabona, Portugalia, Universitatea Pavia, Italia și 

Universitatea Creta, Grecia. Ideea generoasă a proiectului a 

urmărit dezvoltarea unui program de formare de studii de 

masterat în domeniul promovării rezilienței în școală, prin 

formarea profesorilor, astfel că, în perspectivă, Facultatea 



de Științe ale Educației urmărește continuarea 

parteneriatului prin propunerea unui program de master 

internațional. 

Reziliența, definită ca o capacitate psihologică de face față 

adversității, presupune o serie de abilități ce pot fi formate și 

dezvoltate prin educație. În acest sens, proiectul vine în 

întâmpinarea nevoilor de formare a educatorilor interesați să 

ofere sprijin adecvat, profesionist, copiilor și tinerilor care 

se confruntă cu situații dificile de viață. 

Rezultatul proiectului constă în elaborarea unei curricule de 

formare în domeniul rezilienței, program de formare ce 

poate fi livrat atât prin cursuri desfășurate în mod direct, 

față în față, cât și în manieră mediată, prin intermediul 

platformei de învățare Moodle. 

Pe parcursul derulării proiectului, materialul curricular 

elaborat a fost testat prin organizarea de workshop-uri de 

pilotare în toate țările participante la proiect, astfel încât, pe 

baza feedback-urilor obținute, programul de formare să fie 

revizuit și evaluat pentru a atinge standardele de calitate 

propuse. 

În perioada 12-13 iulie 2018, la Universitatea Malta, în 

campusul Valletta, a avut loc un eveniment de multiplicare, 

conferința de încheiere a proiectului, European Conference 

on Resilience in Education, la care Universitatea Suceava a 

participat cu cinci prezentări în domeniul rezilienței în 

educație. Conferința a creat oportunitatea întâlnirilor dintre 

cercetători, decidenți în domeniul politicilor educaționale, 

practicieni din Europa, dar și din alte spații culturale, pentru 



a examina teorii, cercetări și practici din domeniul 

rezilienței în educație, dintr-o perspectivă europeană. Un 

subiect important a fost reprezentat de problematica 

formării profesorilor pentru dezvoltarea și promovarea 

rezilienței în școală, precum și cel referitor la propria 

reziliență și stare de bine a practicianului. 

Proiectul ENRETE a adus un plus de cunoaștere și inovare 

în domeniul educației și cercetării dezvoltate de comunitatea 

academică suceveană și va deschide noi oportunități pentru 

comunitatea educatorilor  prin organizarea de cursuri de 

formare continuă sau prin propunerea unui program de 

studiu de masterat în domeniul educației pentru reziliență. 
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Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor 

din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava 

desfășoară proiectul „Motivație Academică în Științe 

Inginerești (MASI)”. 

Potrivit reprezentanților USV, proiectul, aflat în plin proces 

de implementare (2017 – 2020), este dedicat studenților din 

anul I ai facultății și cuprinde un set complex de activități de 

tutoriat studențesc, organizarea de cercuri și activități 

nonformale de motivare și orientare în carieră. 

„În primele 6 luni de implementare a proiectului ROSE – 

MASI, 120 de studenți din anul I ai Facultății de Inginerie 

Electrică și Știința Calculatoarelor din Suceava, provenind 

din grupuri dezavantajate sau aflați în situații de risc, au 

beneficiat de activitățile organizate de 12 cadre didactice și 

10 studenți voluntari din anii terminali. Cele mai apreciate 

activități au fost cele de consiliere profesională și tutoriat, 

workshop-urile care au pus în evidență dezvoltarea 

exponențială a tehnologiilor moderne și impactul lor asupra 



societății, vizitele de studiu la muzee, contactul direct cu 

mari companii naționale cu activitate în domenii prioritare 

în Romania (IT, energie, mediu) și deplasările organizate pe 

platforme de producere a energiei electrice din surse 

regenerabile”, au menționat reprezentanții USV. 

O primă evaluare a rezultatelor derulării proiectului 

Motivație Academică în Științe Inginerești indică faptul că, 

la nivelul județului Suceava, trecerea tinerilor de la mediul 

preuniversitar la cel universitar se produce cu ușurință și, 

totodată, că studenții suceveni din anul I au motivația 

necesară parcurgerii pregătirii de specialitate, aspecte ce 

facilitează integrarea acestora în firme din domeniul 

calculatoarelor, informaticii, energeticii sau al sistemelor 

electrice. 

„Pornind de la faptul că planul de învățământ pentru 

domeniile de studii inginerești conțin în primul an 

preponderent discipline fundamentale (matematică, fizică, 

programare etc.), descurajante pentru unii studenți, proiectul 

derulat la nivelul facultății noastre reușește să facă o 

incursiune în domeniul de pregătire al studenților prin 

prezentări, workshop-uri, vizite de studiu, întâlniri cu 

absolvenți ai facultății, introducere în antreprenoriat, 

orientare în carieră și consiliere profesională, dezvoltarea 

gândirii creative prin activități de inovare și inventică, 

tutoriat, îndrumare și sprijin”, a declarat directorul de 

proiect, prof. dr. ing. Laurențiu Dan Milici. 
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Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava va avea trei 

reprezentanți la Campionatul Mondial Universitar la 

handbal masculin, competiție ce va avea loc între 30 iulie și 

5 august, la Rijeka. Proaspăt medaliați cu bronz la europene, 

extrema stângă Cătălin Costea, interul stânga Gabriel 

Burlacu și extrema dreaptă Alexandru Poteră au fost 

convocați de selecționerii Eliodor Voica și Paul Mihăilă în 

lotul cu care „tricolorii” vor pleca astăzi în Croația. 

Lotul complet al României este format din următorii 

jucători: Ionuț Iancu (Tatabanya), Răzvan Apostu (Minaur 

Baia Mare) – portari, Cătălin Costea (CSU Suceava), Sabin 

Constantina (CSU Constantin Brâncuși Târgu Jiu) – 

extreme stânga, Robert Militaru (CSM București), 

Alexandru Tălmaciu (CNOT Brașov), George Scarlat 

(CNOT Brașov), Alex Dascălu (Ştiința Bacău), Gabriel 

Burlacu (CSU Suceava) – inter stânga, Octavian Bizău 

(CSA Steaua București), Ramon Şomlea (CSM București) – 

centri, Bogdan Mănescu (CSM București) – inter dreapta, 

Alexandru Poteră (CSU Suceava) – extremă dreapta, Adrian 

Rotaru (CSM București) – pivot. 

 România va debuta luni la Campionatul Mondial 

Universitar, într-o grupă din care mai fac parte Polonia, 

Japonia, Coreea de Sud și Taipei. 

 

 


