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Studenți și masteranzi ai Facultății de Litere și Științe ale 

Comunicării din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava 

au participat, în perioada 18-20 octombrie a.c., la o nouă ediție 

a Seminarului Eminescu ce a avut loc la Memorialul Ipotești. 

Potrivit unui comunicat al USV, acțiunea a reunit participanți, 

cadre didactice și studenți, din mai multe universități: 

Universitatea „Al.I. Cuza” din Iași, Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, Universitatea de Vest din Timișoara, 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Universitatea de 

Stat „Dimitrie Cantemir” din Chișinău, Universitatea Națională 

„Yuriy Fedkovych” din Cernăuți. 

„Evenimentul a reunit activități diverse, seară de lecturi lirice, 

Poezia la ea acasă, conferința scriitorului Adrian alui Gheorghe, 

sau ateliere de lectură, conduse de conf. univ. dr. Daniela 

Petroșel, prodecan la Facultatea de Litere și Științe ale 

Comunicării. Lecturile în dialog aplicate celor două texte 

eminesciene, Sărmanul Dionis și Andrei Mureșan, s-au 

constituit în autentice momente de emulație interpretativă și 

problematizare critică”, a precizat sursa citată. 

„Evenimentul a reunit activități diverse, seară de lecturi lirice, 

Poezia la ea acasă, conferința scriitorului Adrian alui Gheorghe, 



sau ateliere de lectură, conduse de conf. univ. dr. Daniela 

Petroșel, prodecan la Facultatea de Litere și Științe ale 

Comunicării. Lecturile în dialog aplicate celor două texte 

eminesciene, Sărmanul Dionis și Andrei Mureșan, s-au 

constituit în autentice momente de emulație interpretativă și 

problematizare critică”, a precizat sursa citată. 
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Centrul de Reușită Universitară (CRU) din cadrul Universității 

„Ștefan cel Mare din Suceava” demarează, în colaborare cu 

Biroul Francez, o serie de activități destinate învățării limbii 

franceze, sub genericul „Le français, c’est facile!”. 

„Activitatea face parte din proiectul Francofonia în comunitate, 

un proiect inițiat de CRU Suceava și sprijinit de Agenția 

Universitară a Francofoniei, și își propune să  aducă franceza 

mai aproape de cei mai tineri locuitori ai orașului Suceava”, au 

precizat reprezentanții Biroului Francez din Suceava. 

Potrivit sursei citate, miercuri, 24 octombrie a.c., la ora 17.00, 

la Biroul Francez, micii francofoni cu vârste cuprinse între 6 și 

8 ani vor pătrunde într-un univers nou și fascinant, cel al limbii 

franceze, cu ajutorul dnei lector dr. Mariana Șovea de la 

Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării. 

„Imagine, culoare, joc, cântec, comunicare sunt câteva cuvinte 

cheie care vor caracteriza relația profesor-elev. Un spațiu 

generos, care se poate organiza după nevoie, este gazda 

activității de învățare propuse.  Sucevenii francofili doritori să 

redescopere universul copilăriei prin ochii micilor pasionați de 

limba franceză sunt invitați la Biroul Francez”, a arătat sursa 



citată. 

Intrarea este liberă. 
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Echipa a doua de handbal a Universităţii Suceava a încheiat pe 

locul doi primul din cele două tururi ale sezonului regulat în 

Divizia A. În etapa a cincea, echipa pregătită de antrenorul Ioan 

Tcaciuc a reuşit a treia victorie din acest campionat, 37 – 33, pe 

teren propriu, cu CSU CNOT Braşov. Partida a avut un ritm 

bun, cu perioade bune de ambele părţi, între două echipe cu 

jucători foarte tineri. În prima repriză ambele formaţii au fost la 

conducere, iar din minutul 18 sucevenii au avut o perioadă mult 

mai bună şi s-au distanţat la şase goluri, cu mai multe goluri pe 

faza a doua şi contraatac, 18 – 16, aceasta fiind şi cea mai mare 

diferenţă de scor din meci. La pauză, CSU avea patru goluri, 22 

– 18, dar în continuare oaspeţii, mai exact echipa Centrului 

Naţional Olimpic de Tineret, au reuşit să se apropie la un gol. 

Elevii lui Ioan Tcaciuc au avut o nouă perioadă bună şi s-au dus 

din nou la şase goluri când mai erau 12 minute de joc, 

braşovenii au venit din nou la două goluri, dar universitarii au 

reuşit un final bun şi s-au impus la patru goluri diferenţă, scor 



37 – 33. 

„Am întâlnit o echipă tânără, ca şi a noastră, şi deşi am condus 

destul de multe minute, din nou am avut probleme în apărare. 

Sunt şi cei trei jucători de la prima echipă pe care nu-i avem la 

antrenamente şi aici sunt probleme la comunicarea în teren a 

jucătorilor şi încă nu jucăm ceea ce ar trebui. Din punct de 

vedere al mobilizării am fost foarte mulţumit şi sper ca-n 

această pauză de două săptămâni să ne punem la punct 

deficienţele”, a explicat antrenorul sucevenilor, Ioan Tcaciuc. 
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Balul Bobocilor USV din acest an îi va avea probabil ca invitați 

speciali pe Guess Who și Bosquito, studenții suceveni fiind în 

negocieri cu acești doi artiști. Biletele vor fi puse în vânzare 

după ce se va stabili prețul, acesta oscilând între 20 și 30 de lei. 

Pe data de 27 noiembrie 2018, începând cu ora 19:00, Asociația 

Studenților din Universitatea Suceava, în parteneriat cu 

Universitatea „Ştefan cel Mare” și Casa de Cultură a Studenților 

Suceava va organiza Balul Bobocilor USV 2018. 

Locația evenimentului va fi, ca de obicei, Casa de Cultură a 

Sindicatelor. 

Tema din acest an dorește să marcheze Centenarul Marii Uniri 

și spectacolul va avea ca protagoniști 11 perechi de boboci 

energici și entuziaști, care sunt gata să-și pună în joc eleganța și 

aptitudinile pentru a câștiga mult râvnitele titluri de Miss și 

Mister Boboc. „Au fost selectate 11 perechi și fiecare va 

reprezenta câte o decadă din ultimii 100 de ani, pentru ca ultima 

pereche să ne prezinte viața peste zece ani, venind din viitor”, 



ne-a dezvăluit profesor doctor inginer Mihai Dimian, prorector 

USV. Balul Bobocilor din acest an îi va avea ca invitați speciali 

pe Guess Who și Bosquito, studenții suceveni fiind în negocieri 

cu acești doi artiști. În funcție de răspunsurile cântăreților se va 

stabili și prețul unui bilet, acesta oscilând între 20 și 30 de lei. 
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Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) își propune să atragă 

cât mai mulți studenți din China. 

Rectorul USV, Valentin Popa, a declarat, la Radio VIVA FM, că – în 

afara tinerilor din Ucraina și Republica Moldova care vin să studieze 

– „se simte nevoia unei infuzii de studenți chinezi”. 

El a afirmat că astfel de proiecte vor fi dezvoltate în cooperare cu 

Consorțiul „Academica Plus”, din care face parte și USV. 
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80 de studenți ai Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

vor beneficia de stagii de practică în cadrul proiectului 

„Simulator de Carieră”, implementat de Fundația Dreptul la 

Educație și al cărui obiectiv general este de a crește gradul de 

angajabilitate a 130 de studenți din regiunile Nord Est și Sud 

Est prin participarea la programe de învățare la locul de muncă. 

Proiectul este finanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, axa prioritară 

Educație și Competențe, și are o valoare totală de 1.156.214,79 



lei, din care 1.129.687,61 lei fonduri nerambursabile și se 

derulează pe o perioadă de 24 de luni, începând cu 25 

septembrie 2018. 

În cadrul acestui proiect sunt implicați alți 3 parteneri, care vor 

asigura pregătirea teoretică, dar și practică a studenților și 

integrarea lor pe piața de muncă: Universitatea „Alexandru Ioan 

Cuza” din Iași, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava și OTP 

Bank România SA. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului 

de angajabilitate a 130 de studenți din regiunile Nord Est și Sud 

Est, prin participarea la programe de învățare la locul de muncă. 

Proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific al 

programului, întrucât își asumă că cel putin 44% din studenții 

care au parcurs programul de învățare la locul de muncă 

organizat prin proiect își vor găsi un loc de muncă în cadrul 

partenerului 2 dar și la alte companii, ca urmare a sprijinului 

primit. 
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În perioada 18-20 octombrie, la Memorialul Ipotești, Centrul de 

Studii Mihai Eminescu din Ipotești, studenți și masteranzi ai 

Facultății de Litere și Științe ale Comunicării au participat la o 

nouă ediție a Seminarului Eminescu.  

Desfășurată, ca multe dintre evenimentele culturale ale acestui 

an, sub semnul Centenarului, acțiunea a reunit participanți, 

cadre didactice și studenți, din mai multe universități: 

Universitatea ,,Al.I. Cuza” din Iași, Universitatea ,,Ștefan cel 

Mare” din Suceava, Universitatea de Vest din Timișoara, 

Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți, Universitatea de 

Stat ,,Dimitrie Cantemir” din Chișinău, Universitatea Națională 

,,Yuriy Fedkovych” din Cernăuți. Evenimentul a reunit 

activități diverse, seară de lecturi lirice, Poezia la ea acasă, 

conferința scriitorului Adrian alui Gheorghe, sau ateliere de 

lectură, conduse de conf. univ. dr. Daniela Petroșel, prodecan la 

Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării. Lecturile în 

dialog aplicate celor două texte eminesciene, Sărmanul Dionis 

și Andrei Mureșan, s-au constituit în autentice momente de 

emulație interpretativă și problematizare critică. 
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