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Asociația Studenților Implicați în Dezvoltarea Carierei (A ȘtI 

DC) organizează miercuri, 5 decembrie a.c., începând cu ora 

18:00, în Aula corpului E a Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, cea de-a VII-a ediție a conferinței „Career Advice for 

Students” cu tema „Follow your dreams”. 

Potrivit organizatorilor, în cadrul conferinței antreprenori și 

manageri locali vor sta față în față cu studenții USV preocupați 

de dezvoltarea carierei. 

„Invitații ediției de data aceasta vor fi:  Mihaela TURCU – 

Manager HR Mind , Teodora GÎLCĂ – Administrator Radio AS, 

Roxana-Elena MEDVIGHI – Director Adjunct Retail Banca 

Transilvania, Alina COJOCARIU – Administrator S.C. Osiris 

White Farm S.R.L. și S.C. Oglinda Fotografică S.R.L.. Studenții 

care vor fi prezenți vor avea prilejul să asculte povestea carierei 

lor și să adreseze întrebări invitaților. Evenimentul se adresează 

studenților și tinerilor interesați în dezvoltarea profesională”, a 

menționat sursa citată. 

Evenimentul va fi moderat de conf.univ.dr.ec. Ovidiu-Aurel 

Ghiuță care este și președintele onorific al Asociației Studenților 

Implicați în Dezvoltarea Carierei. 
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Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava a organizat, miercuri, 

28 noiembrie a.c.,  de Ziua Bucovinei, simpozionul „Bucovina – 

File de istorie”, la care au participat cercetători, profesori, 

muzeografi, specialiști în domeniul istoriei Bucovinei. 

Evenimentul s-a desfășurat sub egida Facultății de Istorie și 

Geografie și a Muzeului de Istorie din Suceava. 

Potrivit unui comunicat al USV, evenimentul s-a înscris în suita 

manifestărilor dedicate Centenarului României Mari (1918-2018) 

și încheierii Primului Război Mondial, comunitatea academică 

suceveană aducând, la rândul său, un omagiu generației Unirii. 

„În cele peste 45 de comunicări științifice susținute de specialiști 

de la Iași (Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” al Academiei 

Române), Chișinău (Institutul de Istorie al Academiei de Științe 

a Moldovei), Cernăuți (Universitatea Națională „Yurii 

Fedkovych”), Suceava (Universitatea „Ștefan cel Mare”, Muzeul 

de Istorie, Biblioteca „I. G. Sbiera” ș. a.) și Rădăuți (Institutul 

„Bucovina” al Academiei Române) s-au abordat probleme legate 

de cultura și civilizația română în context regional și european, 

de evoluția teritoriilor românești în deceniile premergătoare 

Marelui Război, de particularitățile sistemului economic, politic 

și administrativ al Ducatului Bucovinei, insistându-se în mod 

special pe ceea ce a însemnat cultivarea conștiinței și demnității 

naționale și evidențiindu-se rolul personalităților istorice care au 

contribuit la pregătirea marilor evenimente din anul 1918 și la 

consacrarea internațională a unirii tuturor provinciilor românești 



în cadrele unui singur stat național”, a arătat sursa citată. 

USV a menționat că după lansarea unor volume aparținând 

universitarilor suceveni și colegilor de la Muzeul de Istorie au 

urmat dezbateri în cadrul a patru secțiuni distincte, aspectele 

evidențiate de participanții la simpozion vizând complexitatea 

situației din Bucovina în toamna anului 1918, planurile marilor 

puteri pe marginea problemei românești, proiectele legate de 

viitorul provinciei după încheierea războiului făcute publice de 

Consiliile Naționale ale românilor, ucrainenilor, germanilor, 

polonezilor și evreilor bucovineni. 

„Analiza detaliată a evenimentelor istorice a condus la concluzia 

potrivit căreia dintre toate proiectele susținute de liderii 

comunităților etnice, singurul realizabil și viabil a fost cel care a 

avut ca finalitate unirea Bucovinei integrale cu Regatul 

României. Spre deosebire de edițiile anterioare, o secțiune aparte 

a fost destinată studenților de la specializarea Istorie, multe 

dintre comunicările acestora fiind inspirate și motivate de 

experiențele acumulate în timpul unor vizite de studiu întreprinse 

în partea de nord a Bucovinei”, se precizează în comunicatul 

transmis. 

Sub semnul unității și colaborării care încarcă simbolic 

aniversarea Centenarului României Mari, reunirea specialiștilor 

în domeniul istoriei la Universitatea „Ștefan cel Mare” a prilejuit 

schimbul de idei și împărtășirea rezultatelor muncii lor de 

cercetare cu privire la trecutul Bucovinei, oferind totodată idei 

noi, utile în demersul istoric. 
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Casa de Cultură a Studenților din cadrul Universității din 

Suceava pregătește miercuri, 5 decembrie, un recital cu Andrei 

Păunescu și invitații săi. Evenimentul este programat de la ora 

19.00, în Auditorium „Joseph Schmidt”, din str. Universității, nr. 

13.  

Prețul unui bilet este de 10 lei sau 5 lei pentru elevi, studenți și 

pensionari. Bilete și informații la ccs-sv.ro, biletesuceava.ro sau 

la 0752 0922 606. 

 

 


