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Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii 

„Ştefan cel Mare” din Suceava a participat, în perioada 7-9 

noiembrie 2018, la Universitatea din București, la activitățile de 

cercetare și implementare derulate în cadrul proiectului 

„Provocări legate de vârstă și sănătate pentru studenții care 

lucrează: o cercetare longitudinală asupra proceselor de auto-

reglare” (Age and health challanges for working students: a 

longitudinal investigation of slf-regulatory processes). 

Proiectul este finanțat din anul 2007 de către Ministerul 

Educației Naționale în cadrul proiectelor bilaterate România-

Belgia (BM/108/2017), aplicantul este Universitatea de Vest din 

Timișoara (director de proiect fiind conf. univ. dr. Laurențiu 

Măricuțoiu), iar parteneri naționali sunt Universitatea din 

București (responsabil proiect: prof. univ. dr. Dragos Iliescu) și 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (responsabil 

proiect: conf. univ. dr. Otilia Clipa). 

Potrivit unui comunicat al USV, parteneriatul din partea Belgiei 

a fost asigurat de Universitatea Catolică Leuvain-la-Neuve din 

Belgia și directorul de proiect este prof. univ. dr. Ștefan 

Agrigoroaei. 

„Proiectul care ca scop studierea relațiilor dintre stres, sănătatea 

fizică și psihică pentru studenții adulți, netradiționali, cu vârsta 

de peste 40 de ani. Solicitările psihosociale, starea fizică și cea 

psihică, rolurile sociale în care sunt angrenați acești studenți sunt 



factori suplimentari de stres, iar cercetările longitudinale și-au 

propus să studieze posibilele relații între acestea, procesele 

reglatorii care pot interveni și activa mecanismele de adaptare 

pentru integrarea în viața academică.  Proiectul este cu atât mai 

interesant cu cât universitățile devin mai deschise către nevoile 

studenților și pot găsi soluții transformaționale pentru spațiul 

educațional oferit”, a arătat sursa citată. 

Educația adulților (învățarea pentru întreaga viață) trece de la fi 

un deziderat la a fi o practică în câmpul de formare  educațional. 

Cercetarea realizată va contribui semnificativ la a analiza factorii 

care provoacă stres, precum și resursele utilizate pentru a face 

față nevoilor studenților adulți, netradiționali, în activitatea 

educațională din universitate. 

USV menționează că proiectul are o valoare adăugată pentru 

facultățile de Științe ale Educației deoarece există persoane care 

urmează cursurile de licență, master, conversie profesională sau 

cursuri de formare continuă fiind deja încadrați în sistemul de 

învățământ și care dovedesc că învățarea nu trebuie limitată la o 

anumită perioadă de timp. 

„Colaborarea se dovedește a fi foarte bună prin elaborarea 

intrumentelor de cercetare, prin aplicarea acestora, prin 

realizarea bazelor de date şi publicarea rezultatelor, prin 

internaționalizarea celor trei universități implicate și, foarte 

important, prin implementarea soluțiilor identificate în mediul 

universitar”, se menționează în comunicatul transmis. 
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Grupa de 18 copii cu vârste între 6 și 8 ani continuă aventura pe 

tărâmul limbii franceze miercuri, 21 noiembrie a.c., de la ora 

17.00, la Biroul Francez din Suceava, însoțiți de dna lector dr. 



 la Biroul Francez 

din Suceava 

 

Mariana Șovea de la Facultatea de Litere și Științe ale 

Comunicării din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava (USV). La cursul de săptămâna aceasta, micii 

francofoni vor învăța părțile corpului uman, vor cânta și se vor 

juca  alături de ariciul Léo și de prietenii săi. 

La această activitate va fi prezent și noul lector de franceză, 

Maxence Caron, absolvent al Universității din Bordeaux, care se 

va ocupa, timp de 7 luni, de o parte dintre activitățile francofone 

din cadrul USV. 

Potrivit unui comunicat al Biroului Francez, începând cu ora 

18.00 toți iubitorii de film francez vor face cunoștință cu Asterix 

și Obelix, doi locuitori viteji din Galia antică cucerită de romani, 

eroii renumitelor benzi desenate franceze cu același nume, 

deveniți apoi și personaje de film. 

„Considerate ca fiind unele dintre cele mai reușite seriale comice 

franceze destinate copiilor și nu numai, filmele cu Asterix și 

Obelix constituie un reper cultural al Franței actuale. Pentru 

început, vă propunem filmul „Asterix și vikingii”, dublat în 

limba română”, a arătat sursa citată. 

Activitățile fac parte din proiectul Francofonia în comunitate, un 

proiect realizat de Biroul Francez din Suceava în colaborare cu 

Centrul de Reușită Universitară (CRU) din cadrul USV și 

sprijinit de Agenția Universitară a Francofoniei, intrarea este 

liberă. 
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Evenimente 

Casa de Cultură a Studenților din cadrul Universității „Ștefan cel 

Mare” Suceava organizează, miercuri, 28 noiembrie a.c., de Ziua 

Bucovinei, un „Regal muzical” oferit de Corala „Ciprian 

Porumbescu” Suceava. 

Evenimentul se va desfășura de la ora 14.00, în „Atrium” – corp 



E al USV și va cuprinde cântece patriotice, romanțe, prelucrări 

folclorice. 

Înființată în primă formă în anul 1867, Corala „Ciprian 

Porumbescu” Suceava se prezintă astăzi ca fiind un cor de sine-

stătător ce are la bază autofinanțarea. Cu toate acestea, membrii 

coralei (atât în varianta mixtă cât și în varianta de fete) au reușit 

în ultimii 7 ani să susțină 140 de concerte in diaspora și să aducă 

României 5 medalii de aur și 7 de argint la cele mai importante 

concursuri corale mondiale. 
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Grupul de Inițiativă pentru Fundația Comunitară Bucovina 

organizează sâmbătă, 17 noiembrie a.c., începând cu orele 14.00, 

apoi 17:00 și 19:00, în Auditoriumul „Joseph Schmidt” al 

Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, proiecția filmului 

„Coborâm la prima”, în regia lui Tedy Necula, în prezența 

actorilor. 

Astfel, sucevenii vor avea ocazia să se întâlnească cu Adrian 

Paduraru, Constantin Cotimanis, Dan Murzea, Francesca Leonte, 

Teodora Mares și Victoria Cociaș. 

„Este o poveste inspirațională pe care o trăim în fiecare zi. 

Suntem în metrou așa cum suntem și în lume. Nu este un film 

despre Colectiv, dar viața nu poate nega evenimentul. Sunt 

povești paralele din viețile mai multor oameni care se întâlnesc 

într-o zi cu o semnificație specială pentru unii”, a spus regizorul 

Tedy Necula. 

„Suntem străini până când ceva ne aduce împreună”, este motto-

ul primului film motivațional românesc. 

„Noi, bucovinenii, ne-am simțit întotdeauna aproape unii de alții, 

de aceea te invităm să accepți invitația noastră de a fi  împreună 

și de a clădi o fundație pentru comunitate. Un efort singular are 



un efect singular, un efort colectiv poate aduce schimbări 

importante în comunitate”, au arătat reprezentanții Grupului de 

Inițiativă pentru Fundația Comunitară Bucovina. 

Filmul va rula de la ora 14:00 pentru elevi de clasele a XI-a și a 

XII-a și studenți în baza acordurilor de parteneriat încheiate cu 

liceele și de la orele 17:00 și 19:00 pentru publicul larg care își 

dorește să vizioneze filmul și să sprijine Grupul de Inițiativă în 

demersul de înființare a Fundației Comunitare Bucovina, 

fundație care va avea rolul de a crea și susține cauze și nevoi 

existente din comunitatea bucovineană. 

Biletul constă într-o donație recomandată de min. 15 RON, iar 

fondurile vor fi folosite în dezvoltarea de proiecte pentru 

comunitate. 

Rezervările pot fi făcute accesând linkul de pe eveniment 

(https://www.facebook.com/events/2464283446945935/), dar și 

telefonic la numărul de telefon 0747622180. 

Acest proiect este realizat în premieră în Suceava cu sprijinul 

Universității Ștefan cel Mare și al Asociației „Românii Care Se 

Ajută”. 
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local 

 

Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava a organizat, în 

zilele de 15 și 16 noiembrie 2018, ediția cu numărul 5 a 

concursului studențesc „25 de ore la USV” (25h@USV). Patru 

echipe, alcătuite din câte trei studenți înscriși la programele de 

studiu ale Facultății de Inginerie Electrică și Știința 

Calculatoarelor, au petrecut împreună 25 de ore în corpul E al 

Universității, încercând să găsească soluții pentru tematica 

concursului din acest an: proiectarea și implementarea de 

bijuterii inteligente. În acest scop, organizatorii au asigurat 

echipelor dispozitive electronice și senzori pentru implementarea 

https://www.facebook.com/events/2464283446945935/


proiectelor. 

Proiectele echipelor au fost evaluate în dimineața zilei de 16 

noiembrie de către un juriu condus de prof. Jean Vanderdonckt, 

de la Université Catholique de Louvain, Belgia, și alcătuit din 

Nathan Magrofuoco (Université Catholique de Louvain), 

Alexandru Nistor (Assist Software) și Sergiu Gîrneț (OSF Global 

Services). În vederea realizării în condiții cât mai bune a temei 

propuse de către organizatori, echipele de studenți au imaginat și 

creat inele și brățări electronice cu care să controleze jocuri pe 

calculator, echipamente dintr-o casă inteligentă sau chiar o valiză 

„smart”. 

Rezultatele concursului au fost: locul I – echipa alcătuită din 

Cristi Miron, Beneamin Macsim și Raul Calujac, locul II - Ilie 

Alberto Cîrdei, Daniel Grigoriciuc și David-Ioan Cosovan, locul 

III - Mădălin-Emilian Pop, Teodora-Ioana Istrătoaie și Wilfried 

Nikolas Desrcanu, iar locul IV a fost ocupat de către echipa 

compusă din Adrian-Vasile Catană, Mihaela Serediuc și Ruth-

Laura Gherasim. 

Potrivit organizatorilor, „prin acest concurs, Universitatea 

«Ștefan cel Mare» din Suceava se alătura competițiilor similare 

de tipul «hackathon» care au loc pe plan internațional. Prin 

tematica sa, concursul 25h@USV încurajează creativitatea 

studenților în procesul dezvoltării de tehnologii de vârf la ora 

actuală în domeniul interacțiunii cu sistemele informatice”. 

Ediția 2018 a concursului 25h@USV a dus mai departe, cu 

succes, tradiția începută în anul 2014, mizând pe forțarea 

limitelor creativității tehnice studențești prin propunerea de teme 

relevante pentru direcțiile date de tehnologiile IT de ultimă oră. 

 Din partea organizatorilor, prof. univ. dr. ing. Adrian Graur și 

prof. univ. dr. ing. Radu-Daniel Vatavu consideră acest 



eveniment ca unul important în contextul actual al specificului 

competițiilor studențești naționale și internaționale, atât prin 

tehnologia inovativă adresată în fiecare an, cât și prin 

modalitatea specifică de implementare a acestuia. Sponsorii 

concursului din acest an au fost Assist Software, OSF Global 

Services și Global Design. 
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Facultatea de Educație Fizică și Sport a Universității „Ștefan cel 

Mare” Suceava, organizează, marți, 20 noiembrie, ora 

20, Concursul de joc popular bucovinean, „La strânsura 

studențească”. Evenimentul se adresează perechilor de 

dansatori  amatori, din cadrul universității. 

 

 

________ 

 

 

 

Concurs de joc 

popular 

bucovinean, „La 

strânsura 

studențească”, 20 

noiembrie 2018 – 

ora 20, Sala de 

Sport USV  

 

 

www.suceava-

smartpress.ro 

 

 

 

Social 

 

IDEM 

 

________ 

 

 

 

„La strânsura 

studențească” -

concurs de joc 

popular - marți, la 

USV 

 

 

 

www.newsme.ro 

 

 

Actualitate 

 

 

IDEM 

 

_______ 

 

 

 

Concurs de joc 

popular 

bucovinean „La 

strânsura 

studențească” la 

 

 

www.ziaruldepenet.ro 

 

 

Știri locale 

 

 

IDEM 



USV 

 

 

________ 

 

 

 

 

„Istoria fără 

manual”, proiect – 

concurs regional, 

ediție dedicată 

„Centenarului 

Marii Uniri – 

2018”, organizată 

de CN “Eudoxiu 

Hurmuzachi” 

Rădăuți și USV  

 

 

 

www.suceava-

smartpress.ro 

 

 

 

Social 

 

Cea de a VIII-a ediție a Proiectului-concurs regional/ 

interjudețean „Istoria fără manual”, ediția specială „Centenarul 

Marii Uniri – 2018”, organizată de Colegiul Național “Eudoxiu 

Hurmuzachi” Rădăuți în parteneriat cu Facultatea de Istorie și 

Geografie din cadrul USV s-a desfășurat ieri, la Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava. 

Cum am anunțat deja, la această ediție a proiectului au participat 

12 unități școlare din cele 6 județe al regiunii de dezvoltare 

Nord-Est. „Evenimentul a constat într-o serie de momente 

artistice cu temă patriotică, susținute de elevi de la Colegiul 

Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți, un concurs între 

echipaje de elevi de la cele 12 unități școlare participante pe 

tema „Unirea în istoria românilor: 1600-1859-1918” (informații 

despre cele trei uniri, recunoașterea unor personalități ale istoriei 

naționale, realizarea unui puzzle cu harta României Mari, harta 

ce evidențiază cromatic regiunile/provinciile istorico-geografice 

ale României) precum și prelegeri despre locul, rolul și 

importanta Marii Uniri in istoria națională. 

Prelegerile au fost susținute de profesori de istorie din mediul 

universitar sucevean, dar și de către profesori din învățământul 

preuniversitar. Activitatea s-a desfășurat în sala 210, corpul E din 

incinta USV. Organizatorii evenimentului sunt prof. dr. Adrian 

Puiu – director al Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” 

Rădăuți și conf. univ. dr. Florin Pintescu – prodecan al Facultății 

de Istorie și Geografie din cadrul USV. 

Prodecanul Facultății de Istorie și Geografie din cadrul USV, 

conferențiar universitar doctor Florin Pintescu a urat bun venit 



participanților și a vorbit despre rolul și importanta Marii Uniri 

in istoria romanilor, el fiind cel care, la sfărșitul concursului a 

făcut premierea competitorilor. 
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Grupul de Inițiativă pentru Fundația Comunitară Bucovina 

organizează sâmbătă, 17 noiembrie a.c., începând cu orele 14.00, 

apoi 17:00 și 19:00, în Auditoriumul „Joseph Schmidt” al 

Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, proiecția filmului 

„Coborâm la prima”, în regia lui Tedy Necula, în prezența 

actorilor. 

Astfel, sucevenii vor avea ocazia să se întâlnească cu Adrian 

Paduraru, Constantin Cotimanis, Dan Murzea, Francesca Leonte, 

Teodora Mares și Victoria Cociaș. 

„Este o poveste inspirațională pe care o trăim în fiecare zi. 

Suntem în metrou așa cum suntem și în lume. Nu este un film 

despre Colectiv, dar viața nu poate nega evenimentul. Sunt 

povești paralele din viețile mai multor oameni care se întâlnesc 

într-o zi cu o semnificație specială pentru unii”, a spus regizorul 

Tedy Necula. 

„Suntem străini până când ceva ne aduce împreună”, este motto-

ul primului film motivațional românesc. 

„Noi, bucovinenii, ne-am simțit întotdeauna aproape unii de alții, 

de aceea te invităm să accepți invitația noastră de a fi  împreună 

și de a clădi o fundație pentru comunitate. Un efort singular are 

un efect singular, un efort colectiv poate aduce schimbări 

importante în comunitate”, au arătat reprezentanții Grupului de 

Inițiativă pentru Fundația Comunitară Bucovina. 

Filmul va rula de la ora 14:00 pentru elevi de clasele a XI-a și a 

XII-a și studenți în baza acordurilor de parteneriat încheiate cu 



liceele și de la orele 17:00 și 19:00 pentru publicul larg care își 

dorește să vizioneze filmul și să sprijine Grupul de Inițiativă în 

demersul de înființare a Fundației Comunitare Bucovina, 

fundație care va avea rolul de a crea și susține cauze și nevoi 

existente din comunitatea bucovineană. 

Biletul constă într-o donație recomandată de min. 15 RON, iar 

fondurile vor fi folosite în dezvoltarea de proiecte pentru 

comunitate. 
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Sâmbătă, 17 noiembrie 2018, se va desfăşura cea de-a VIII-a 

ediţie a Proiectului-concurs regional/interjudeţean „Istoria fără 

manual”, ediţia specială „Centenarul Marii Uniri – 2018”, 

organizată de Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi, 

în parteneriat cu Facultatea de Istorie şi Geografie din cadrul 

Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava. La proiect participă 12 



(15.11.2018) 

 

 

 

unităţi şcolare din cele şase judeţe al regiunii de dezvoltare 

Nord-Est. 

Potrivit organizatorilor, evenimentul va consta într-o serie de 

momente artistice cu temă patriotică, susţinute de elevi de la 

colegiul menţionat, un concurs între echipaje de elevi ce provin 

de la cele 12 unităţi şcolare pe tema "Unirea în istoria românilor: 

1600-1859-1918" (informaţii despre cele trei uniri, recunoaşterea 

unor personalităţi ale istoriei naţionale, realizarea unui puzzle cu 

harta României Mari, hartă ce evidenţiază cromatic 

regiunile/provinciile istorico-geografice ale României) şi 

prelegeri despre locul, rolul şi importanţa Marii Uniri în istoria 

naţională, susţinute de profesori de istorie din mediul universitar 

sucevean, dar şi de profesori din învăţământul preuniversitar. 

Activitatea va începe la ora 10,30, în sala 210, corpul E din 

incinta USV Suceava. 

Organizatori: prof. dr. Adrian Puiu - director al CN „Eudoxiu 

Hurmuzachi” Rădăuţi şi conf. univ. dr. Florin Pintescu - decan al 

Facultăţii de Istorie şi Geografie din cadrul USV. 
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Şedinţă solemnă a 

Academiei 

Române organizată 

la Suceava pentru a 
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(15.11.2018) 
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Local 

 

Conducerea şi membri ai Academiei Române vor fi prezenţi 

vineri, 16 noiembrie 2018, la Muzeul Bucovinei din Suceava, 

pentru a sărbători împreună 100 de ani de la unirea Bucovinei cu 

România. La eveniment vor participa reprezentanţi de la cel mai 

înalt nivel din Biroul Prezidiului Academiei Române, respectiv 

preşedintele, acad. Ioan-Aurel Pop, precum şi trei vicepreşedinţi, 

acad. Răzvan Theodorescu, acad. Victor Voicu şi acad. Bogdan 

C. Simionescu. De asemenea, la şedinţa solemnă de la Suceava 

vor mai fi prezenţi acad. Eugen Simion, preşedinte al Secţiei de 

filologie şi literatură, acad. Dorel Banabic, preşedintele Secţiei 

de ştiinţe tehnice, profesorii Ionel Cândea, Constantin Zălinescu 

şi Sergiu Nedevschi, membri corespondenţi ai Academiei 

Române. 

Manifestarea este organizată de Muzeul Bucovinei şi Consiliul 



Judeţean Suceava, în parteneriat cu Academia Română, 

coorganizator fiind Universitatea „Ştefan cel Mare“ din Suceava. 

Sesiunea solemnă va avea loc la Muzeul de Istorie din Suceava, 

discursurile de întâmpinare urmând să fie rostite de preşedintele 

Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, precum şi de 

directorul Muzeului Bucovinei, Emil Ursu. 

Lucrările sesiunii omagiale vor fi deschise de preşedintele 

Academiei Române, acad. Ioan-Aurel Pop. În cadrul 

evenimentului vor susţine prelegeri acad. Răzvan Theodorescu, 

vicepreşedinte al Academiei Române, prof. Alexandrina Cernov, 

de la Universitatea din Cernăuţi, şi scriitorul Vasile Tărâţeanu, 

ambii membri de onoare al Academiei Române şi fondatori ai 

Societăţii pentru Cultură Românească „Mihai Eminescu“ din 

Cernăuţi. De la Chişinău va fi prezent acad. Viorel Prisăcaru, 

membru al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Va lua de 

asemenea cuvântul prof. univ. dr. Ştefan Purici, prorectorul 

Universităţii „Ştefan cel Mare“ din Suceava. 

Potrivit Academiei Române, Bucovina de Nord va fi reprezentată 

la evenimentul de vineri de la Muzeul Bucovinei de o delegaţie 

românească alcătuită din 12 membri de la Cernăuţi. 
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Facultatea de Inginerie Alimentară din cadrul Universității 

„Ştefan cel Mare” din Suceava organizează cea de-a VIII-a ediție 

a Conferinței internaționale Student in Bucovina. Evenimentul, 

care va avea loc între 15-16 noiembrie 2018, se va desfășura sub 

egida Ministerului Educației Naționale (MEN). 

Acțiunea va debuta pe 15 noiembrie, începând cu ora 9.30, în 

aula din corpul E. La această ediție vor participa aproximativ 100 

de studenți, care vor reprezenta următoarele universități: 



(15.11.2018) 

 

Universitatea „ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea de 

Ştiințe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj Napoca, 

Universitatea din Oradea, Universitatea de Ştiințe Agricole și 

Medicină Veterinară din Iași, Universitatea „Lucian Blaga” din 

Sibiu, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, 

Universitatea Națională de Tehnologii Alimentare din Kiev, 

Universitatea de Stat de Agricultură din Minsk, Universitatea din 

Manas – Kyrgystan, Universitatea de Agricultură a Georgiei și 

Universitatea din Rzeszow. 

Evenimentul se adresează în exclusivitate studenților, având 

rolul de a-i ajuta să deprindă interesul și abilitățile necesare 

pentru cercetare începând de la nivelul studiilor de licență. 

Prezența profesorilor și a studenților din alte centre universitare 

românești și din străinătate dovedește prestigiul internațional al 

conferinței și, în același timp, reprezintă o nouă oportunitate 

pentru universitatea noastră de a dezvolta proiecte didactice și de 

cercetare în parteneriat cu alte centre universitare, se arată într-

un comunicat transmis de Universitatea suceveană. 
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