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Studenții din Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

(USV) sunt invitați să participe la depășirea unui record mondial, 

astăzi, de la ora 10.30, în Auditorium „Joseph Schmidt”, la cea 

mai mare lecție de educație financiară din lume. 

Organizatorii evenimentului vor ca inițiativa să intre în Cartea 

Recordurilor - Guinness World Records, ca lecția de educație 

financiară cu cea mai mare participare. 

„Suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de 

educație financiară, iar la nivel mondial ocupăm locul 124 din 

146, alături de Sudan și Honduras. 

Hai să schimbăm împreună statisticile! De Ziua Mondială a 

Economisirii, creștem nota României la educație financiară! Pe 

31 octombrie îți propunem să intrăm în Cartea Recordurilor - 

Guinness World Records, cu cea mai mare lecție de educație 

financiară din lume”, transmit organizatorii. 

Timp de 40 minute, oameni din toate colțurile României vor 

participa la atelierele de educație financiară și vor învăța 

simultan cum să își planifice bugetele personale și cum să obțină 

mai mult de la banii lor. 
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local 

Planetariul Observatorului Astromic din Suceava găzduiește joi, 

1 noiembrie, spectacolul „Cosmic”, o înlănțuire de poezii sau 

fragmente de poezii, scrise de liceeni ai Colegiului Național 

„Petru Rareş” din Suceava, de la Light of ink. Evenimentul este 

programat de la ora 19.00, iar intrarea este liberă. Cosmin 

Panaite, actor al Teatrului Municipal „Matei Vişniec” Suceava, 

aflat la cea de-a doua experiență de lucru cu Teatrul Studențesc 

Fabulinus, după spectacolul 'Pisica Verde'‚ este regizorul și 

coordonatorul acestui proiect, realizat de Universitatea „Ştefan 

cel Mare” și Casa de Cultură a Studenților, în parteneriat cu 

Clubul de Poezie de la Colegiul Național „Petru Rareș" Suceava. 

Potrivit organizatorilor, „textele descriu peisajul emoțional 

cotidian, compunând într-o cheie intimă și sensibilă un discurs 

introspectiv și romantic, de o profundă umanitate. Spectacolul își 

propune să ridice întrebări despre ordinea din haos și despre 

haosul din ordine. O incursiune mai ales auditivă, despre liniștea 

și neliniștea din noi, dominată vizual de atmosfera cosmică din 

Planetariu”.Distribuția spectacolului: Luminița Andruh, Felicia 

Malai, Polya Zubati.Cezar Leşanu, operatorul proiecțiilor, este 

muzeograf al Observatorului Astronomic și doctorand la 

USV.Grafica afișului, a foii de sală și a stickerelor a fost 

realizată de Mihai Halupneac. 
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Universitatea „Ștefan cel Mare” din municipiul Suceava și 

Biblioteca USV organizează, în parteneriat cu Alexandria 

Librării, o conferință prilejuită de lansarea celui mai nou volum 

semnat de Jacques Salome, părintele metodei ESPERE de 

comunicare relațională. Cartea se numește „Un strop de 



Suceava 

 

eternitate” și a apărut la editura Curtea Veche Publishing în luna 

mai a acestui an. Evenimentul va avea loc miercuri, 31 

octombrie, începând cu ora 12.00, în sala de lectură „Mihail 

Iordache” din incinta Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava (corp A, etaj 1, cam. 103) și va fi moderat de prof. univ. 

dr. Sanda-Maria Ardeleanu. Cartea va fi prezentată auditoriului 

de cei trei invitați speciali: Valeria Bollud-Salome, prof. univ. dr. 

Dan Dascălu și conf. univ. dr. Olga Gancevici. La final, autorul 

va oferi și o sesiune de autografe. Jacques Salomé este 

psihosociolog, formator în domeniul relațiilor umane și scriitor. 

A fondat, la Roussillon-en-Provence, Centrul de formare în 

relaţii interumane „Le Regard fertile“, în cadrul căruia a instruit, 

de-a lungul timpului, peste 60 000 de asistenți sociali, medici, 

psihologi și consultanți. Este și creatorul metodei ESPERE 

(Energie Specifică Pentru o Ecologie Relațională Esențială), al 

cărei scop constă în a pune la dispoziția oamenilor un mod de 

relaționare viabil, facil și eficient. A scris zeci de cărți despre 

comunicarea inter și intrapersonală. A publicat cronici în reviste 

precum Psychologies Magazine, Enfance Majuscule, Santé 

Intégrative (Franța), Recto-Verso, Génération Plus (Elveția), 

Vivre le primaire, Vivre (Canada). Scrie, de asemenea, romane și 

poezie. 
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Casa de Cultură a Studenților din cadrul Universității „Ștefan cel 

Mare” Suceava organizează un concert susținut de Ana Cristina 

Leonte & Trupa. 

Evenimentul va avea loc joi, 1 noiembrie a.c., de la ora 19.00, în 

Auditoriumul „Joseph Schmidt” al USV. 

Prețul unui bilet este de 20 de lei pentru publicul larg și de 10 lei 

pentru studenți, elevi și pensionari. 

Biletele se pot achiziționa de la sediul CCS sau online de pe ccs-

sv.ro. Informații suplimentare se pot obține la numărul de 

telefon: 0752/092.606. 
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Actualitate 

Președintele Consiliului Regional Schwaben din Bavaria, Jürgen 

Reichert, Doctor Honoris Causa al Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, va susține, joi, în Auditorium „Joseph 

Schmidt” al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava 

conferința intitulată Dimensiunea internațională a cooperării în 

domeniul asistenței sociale. 

Această conferință face parte din programul vizitei pe 

care  Jürgen Reichert o efectuează în Suceava pentru a marca 

încheierea mandatului de președinte al Consiliului Regiunii 



domeniul asistenței 

sociale 

 

Schwaben. 

Potrivit USV, cooperarea longevivă și fructuoasă între județul 

Suceava și regiunea Schwaben a fost puternic reflectată și în plan 

academic, parteneriatul derulat între Universitatea din Augsburg 

și Universitatea din Suceava, cu sprijinul permanent al 

Institutului Bukovina, aflat sub patronajul Consiliului Regiunii 

Schwaben, generând o serie semnificativă de beneficii pentru 

cele două instituții. 

Dintre acțiunile comune, USV enumeră schimburi de cadre 

didactice și studenți, acordarea de burse studenților USV la școli 

de vară sau la activități ale Institutului Bukowina din Augsburg, 

suplimentarea burselor Erasmus+ pentru studenții români plecați 

la studii în Germania, dotări pentru laboratoare și biblioteca 

USV, organizarea unor activități culturale de către Lectoratul de 

Limba Germană, finanțarea participării cadrelor didactice de 

limba germană ale USV la o serie de conferințe, aducerea unui 

lector de limbă germană la USV.  
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