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La finele săptămânii trecute, la Universitatea „Ștefan cel Mare” 

Suceava (USV) s-a desfășurat cea de-a treia etapă a ediției cu 

numărul XII a concursului „Student pentru 1 zi”, dedicată elevilor 

de clasa a XI-a. Aceștia au fost organizați pe echipe, la disciplinele 

Geografie, Filosofie, Managementul energiei și energie 

regenerabilă, Electronică și automatizări, Ecologie și protecția 

mediului, Ingineria produselor alimentare și Gastronomie. 

Această etapă a încheiat ediția 2019 a concursului „Student pentru 

1 zi”, care a reunit, la Suceava, peste 360 de elevi, din clasele a 

XI-a și a XII-a, de la colegii și licee din județele Suceava, Iași, 

Neamț, Vaslui și Botoșani. 

Și elevii participanți la competiția dedicată claselor a XI-a au 

simțit ce înseamnă a fi „Student pentru 1 zi”, efectuând un tur 

complet de campus, în care au putut vedea Biblioteca USV, 

Observatorul Astronomic, laboratoarele de specialitate, activitatea 

de la Radio USV sau Centrul de Natație și Kinetoterapie, urmat de 

un prânz la Restaurantul USV. Totodată, profesorii coordonatori 

au participat la un atelier de lucru organizat de Centrul de 

Consiliere și Orientare în Carieră al USV, susținut de dr. ing. 

Ovidiu Gherman. 

Câștigătorii acestei etape sunt: Geografie - Premiul I: Mihaela 

Bianca Hașmei, Cosmina Gabriela Iliesi și Marta Loba, Premiul 



II: Alexandra Maria Acasandre, Diana Oprea și Elena Sibechi, 

Premiul III: Iasmina Andreea Lupu, Diana Maria Turcu și Bianca 

Vîntu; Filosofie - Premiul I: Nicoleta Hrițcu, Adina Macovei și 

Bianca Ștefan, Premiul II: Mădălina Elena Iordache, Nicoleta 

Victoria Muha și Roberta Iulia Roman, Premiul III: Diana Lazăr, 

Raluca Dascălu și Tania Oboroceanu; Managementul Energiei și 

Energie Regenerabilă - Premiul I:Alexandru Abramiuc, Florin 

George Baciu și Daniel Iulian Flutur, Premiul II: Larisa Luca și 

Carmen Bejenar, Premiul III: Radu Cercel, Mențiune: Irina Alin 

și Răzvan Andrei Macsim, Alexandra Pascariu și Bianca 

Orelețchi; Electronică și Automatizări - Premiul I: Andrei 

Moroșan și Alexandru Florin Țehanciuc, Premiul II: Alexandru 

Grecu și Ștefan Gabriel Iordache; Ecologie și Protecția Mediului 

- Premiul I: Doina Butnariuc, Bianka Paula Iedenac și Eduard 

Zepciuc, Premiul II: Mihaela Carmen Brandiu și Andreea Mihaela 

Schifirneț, Premiul III: Andreea Corina Lupu și Adrian Ionuț Pal, 

Mențiune: Cristian Grama, Maria Magdalena Muraru și Robert 

Opocinschi; Ingineria Produselor Alimentare, Premiul I: Ana 

Aolăriței, Denisa Ștefania Luca și Eusebiu Popescu, Premiul II: 

Mădălina Florea și Bianca Tulbure, Premiul III: Samuel Barbălată 

și Andreea Panțiru; Gastronomie - Premiul I: Sabina Bujor și Ionuț 

Adrian Enache, Premiul II: Victoria Cojocari și Cornelia Golea, 

Premiul III: Crina Curic, Andrei Poroch și Adina Racolciuc, 

Mențiune: Ana Maria Climec și Ioana Grosariu. 
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Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) își îmbogățește 

oferta educațională cu noi programe de studiu de licență care să 

ofere absolvenților săi șanse mai mari de angajare pe piața muncii. 

Specializările pe care instituția le pregătește sunt Psihologie, care 

va funcționa în cadrul Facultății de Științe ale Educației, și Media 

digitală, la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării. 

Programul de licență Psihologie a primit girul ARACIS (Agenția 

Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior), 

urmând să fie activat din toamna acestui an. De partea cealaltă, 

documentele pentru înființarea programului interdisciplinar 

Media digitală urmează să fie trimise la ARACIS în vederea 

autorizării provizorii. 

USV își propune ca noile specializări să răspundă unor cerințe 

reale ale mediului socio-economic actual, iar absolvenții să aibă 

diverse oportunități de carieră. 



  

Psihologie 

Pentru sesiunea de admitere din această vară, programul de licență 

Psihologie (trei ani) scoate la concurs 50 de locuri. În vederea 

admiterii, candidații vor susține o probă eliminatorie, orală, de 

testare a cunoștințelor și capacităților cognitive, care va fi notată 

Admis sau Respins. Media de admitere se calculează ca medie 

aritmetică dintre media examenului de bacalaureatul și nota de la 

proba obligatorie a profilului.  

„Există un interes real din partea tinerilor din Suceava și 

împrejurimi pentru inițierea acestui program, evidențiat și prin 

studiul de oportunitate pe care l-am realizat în rândul elevilor de 

liceu. De asemenea, psihologia se numără printre primele opțiuni 

desemnate de respondenți pentru continuarea parcursului lor de 

studii”, a arătat conf. univ. dr. Adina Colomeischi, decan al 

Facultății de Științe ale Educației. 

Aceasta a mai arătat că printre disciplinele cu care studenții vor 

intra în contact încă din anul I se numără Fundamentele 

psihologiei, Neuropsihologie, Psihologie experimentală și analiza 

datelor, Psihologia personalității, urmând ca în anul II să abordeze 

noțiuni legate de Testarea psihologică, Psihologia educației, 

Psihologie socială, Genetică comportamentală. În orarul anului III 

figurează discipline precum Psihologie cognitivă, Psihologie 

organizațională și managerială, dar și ore de practică. 

Prin programul Psihologie și masterul Consiliere școlară și 

educație emoțională, Facultatea de Științe ale Educației oferă un 



parcurs educațional complet, „o cale deschisă în a exercita profesii 

în domeniul psihologiei educațională, al consilierii școlare”. 

Competențele dobândite în cadrul facultății le vor permite 

absolvenților studiilor de psihologie să își desfășoare activitatea în 

mai multe domenii: educație (profesor psiholog, psiholog școlar, 

consilier școlar), sănătate (psiholog în domeniul psihoterapiei, 

psihologiei clinice și consilierii psihologice etc.), psihologia 

muncii (cabinete individuale de psihologia muncii, psiholog în 

domeniul judiciar, psiholog criminalist etc.), securitate națională 

etc. 

  

Media digitală – program interdisciplinar 

Cât despre programul Media digitală, acesta se adresează 

absolvenților de liceu cu dublă apetență, pe de-o parte pentru 

comunicare, relații publice și publicitate, pe de altă parte pentru 

mijloacele media, pentru noile tehnologii și limbaje de 

programare. Programul le va oferi absolvenților posibilitatea de a 

se angaja în domenii de graniță, aflate la intersecția dintre 

comunicare și IT.  

De altfel, nouă departamente din cadrul Facultăților de Inginerie 

Electrică și Știința Calculatoarelor (FIESC) și Litere și Științe ale 

Comunicării (FLSC) colaborează pentru funcționarea acestei noi 

specializări. 

„Specialiștii de la Facultatea de Litere vor marșa pe competențe 

de comunicare, relații publice și administrarea textului indiferent 

de forma lui (audio, scris, vizual), în timp ce cadrele de la FIESC 

vor crea competențe legate de domeniul digital. Este o specializare 



realmente interdisciplinară, cele două domenii se întrepătrund”, a 

arătat conf. univ. dr. Luminița Turcu, decan al FLSC. 

Pentru anul I, planul de învățământ prevede discipline precum 

Editare în limbaje web (HTML și CSS), Multimedia, Sistemul 

mass-media, Științele comunicării etc. Pentru anul II, Relații 

publice, Producție și editare multimedia, Analiza datelor digitale, 

Social media și produsele sale sunt câteva dintre discipline, iar la 

anul III regăsim în orar Marketing, Semiotică, Media Planning, 

Producție TV, Sisteme de comunicații digitale etc. 

Specializarea este ideală pentru cei care vor o profesie creativă în 

domeniu IT și nu numai: designer web și grafică, publicitate, 

media, administrator de site-uri, social media manager, producător 

multimedia, întreprinzător online. 
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Întâlnire cu jurnalista Sanda Nicola, la Universitatea din Suceava 

 

Jurnalista Sanda Nicola se întâlnește cu studenții suceveni, în data 

de 17 mai, de la ora 15:00, la Book Cafe, de la Universitatea din 

Suceava, în cadrul Festivalului Zile și Nopți Studențești 2019. 

Iulia Sîrghi, coordonator Radio USV, menționează că „jurnalista 

Sanda Nicola este omul care a avut curajul să-și urmeze visul încă 

de când era în liceu. La vârsta de 18 ani, a câștigat un concurs 

pentru postul de reporter la Pro Tv. Un an mai târziu, aceasta a 

fost acceptată la BB School. A absolvit și o facultate în Marea 

Britanie. 

Sanda Nicola lucrează de la 17 ani în televiziune. O perioadă 

solicitantă, în care a prezentat știri și reportaje, tragedii, proteste 



și a fost trimisul special la evenimente de importanță mondială. 

Jurnalista si-a pus viața pe hârtie în volumul Carte de identitate. 

Vă invităm să o cunoașteți și să aflați care sunt mărcile 

jurnalismului de calitate”. 

Evenimentul este susținut de radioul Universității „Ștefan cel 

Mare" - Radio USV. 
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Jurnalista Sanda Nicola se întâlnește cu studenții suceveni, în data 

de 17 mai, de la ora 15:00, la Book Cafe, în cadrul Festivalului 

Zile și Nopți Studențești 2019. 

Potrivit unui anunț, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava 

invită, în data de 17 mai, de la ora 15:00, la Book Cafe, studenții 

pentru o întâlnire cu jurnalista Sanda Nicola.  

„Jurnalista Sanda Nicola este omul care a avut curajul sa-și 

urmeze visul încă de când era în liceu. La vârsta de 18 ani, a 

câștigat un concurs pentru postul de reporter la ProTv. Un an mai 

târziu, aceasta a fost acceptată la BB School. A absolvit și o 

facultate în Marea Britanie. Jurnalista si-a pus viața pe hârtie în 

volumul „Carte de identitate”. Vă invităm să o cunoașteți și să 

aflați care sunt mărcile jurnalismului de calitate”, arată 

organizatorii.  
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În perioada 17-19 aprilie 2019, la Cernăuți și Suceava, au avut loc 

întâlniri în cadrul mesei rotunde intitulată Amplificarea rolului 

Euroregiunii „Prutul de Sus” în fenomenul de convergență a 

teritoriilor frontaliere, la care au participat reprezentanți ai 

Administrației de Stat a Regiunii Cernăuți (Ucraina), ai 

Consiliului Județean Suceava (România), ai Institutului de Comerț 

și Economie din Cernăuți al Universității Naționale de Comerț și 

Economie din Kiev (Ucraina), ai Universității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava (România). 

Discuțiilor, atât la Suceava, cât și la Cernăuți, li s-au alăturat și 

cercetători, activiști civici sau practicieni. Scopul mesei rotunde a 

constat în dezbaterea științifică a problemelor evoluției 

Euroregiunii „Prutul de Sus” și elaborarea unor propuneri 

adecvate pentru ședința Consiliului Euroregiunii, în contextul 

fenomenului de convergență a regiunilor frontaliere și al 

accelerării proceselor de integrare europeană. În cadrul reuniunii 

de la Cernăuți (17 aprilie), moderată de prof. univ. dr. Vasyl 

Kyfiak, director adjunct al Institutului de Comerț și Economie din 

Cernăuți al Universității Naționale de Comerț și Economie din 

Kiev, membru al Comisiei de lucru pentru economie, 

infrastructură și turism din cadrul Euroregiunii „Prutul de Sus”, 

mesaj de salut a aparținut dr. Mykhailo Pavliuk, 

Șeful interimar al Administrației Regionale de Stat Cernăuți. 

Evenimentul a fost structurat sub forma unor comunicări-impuls 

susținute de prof. univ. dr. Vasyl Kyfiak - Euroregiunea „Prutul 

de Sus”: realități și perspective și Zinoviy Broide (președintele 

Comisiei de lucru în problemele securității ecologice, protecției 

mediului, dezvoltării sustenabile și activității EcoEuroregiunii) - 

Dezvoltarea spațială social-economică sustenabilă în bazinele 



transfrontaliere ale râurilor Prut, Siret și Nistru, în contextul 

integrării europene și euroatlantice a Ucrainei și Republicii 

Moldova. 

Alte intervenții în cadrul dezbaterilor au venit din partea: Oksana 

Paliychuk, directorul Departamentului de Educație și Știință a 

Administrației de Stat a Regiunii Cernăuți ; Hanna Zhebchuk, 

șeful Direcției pentru Cooperare Internațională și Integrare 

Europeană a Administrației de Stat a Regiunii Cernăuți; Mykola 

Romanyshyn, șef adjunct al Direcției, șeful Departamentului 

pentru Cooperare Internațională și Asistență Tehnică 

Internațională; Mykola Bilokon', șeful Direcției pentru Ecologie 

și Resurse Naturale a Administrației de Stat a Regiunii Cernăuți; 

Volodymyr Furdyga, șeful Departamentului în Chestiunile 

Turismului al Administrației de Stat a Regiunii Cernăuți; Sergiy 

Krupko, șef adjunct al Departamentului în Chestiunile Turismului. 

Reuniunea de la Cernăuți s-a finalizat cu adoptarea 

recomandărilor mesei rotunde. 

La Suceava, masa rotundă a fost organizată de Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava (19 aprilie), moderator fiind prof. 

univ. dr. Ștefan Purici, prorector cu imaginea universității, relații 

internaționale și dezvoltare europeană al USV. În debutul 

dezbaterilor, mesaje de salut au fost adresate de prof. univ. dr. ing. 

Valentin Popa, rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, și de Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean 

Suceava. Acestea au fost urmate de sesiunea de comunicări-

impuls susținute de conf. univ. dr. Florin Pintescu (Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava) - Euroregiunea „Prutul de Sus”, 

prezent și perspective și Lector univ. dr. Marcela Slusarciuc 

(Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava) - Centrul de 



cercetare transfrontalieră – oportunitate de dezvoltare de proiecte, 

schimburi și parteneriate academice. 

Comunicările au fost completate de intervenții ale reprezentanților 

instituțiilor prezente la reuniunea de la Suceava: Administrația de 

Stat a Regiunii Cernăuți (Ucraina), Consiliul Județean Botoșani, 

Consiliul Județean Suceava, BRCT Suceava, Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava. Obiectivele celor două dezbateri, 

în cadrul Mesei Rotunde Amplificarea rolului Euroregiunii 

„Prutul de Sus” în fenomenul de convergență a teritoriilor 

frontaliere, au fost: examinarea realizărilor Euroregiunii „Prutul 

de Sus” și inventarierea problemelor privitoare la evoluția 

acesteia; analiza experienței internaționale a euroregiunilor; 

identificarea problemelor de funcționare a Euroregiunii „Prutul de 

Sus” și fundamentarea propunerilor de ameliorare; stabilirea 

principalelor direcții de realizare a cercetărilor științifice în cadrul 

Euroregiunii „Prutul de Sus” și schițarea principalelor căi de 

dezvoltare a științei economice în regiune; discutarea propunerilor 

privitoare la diversificarea căilor de comunicare între cercetătorii 

universităților din Ucraina, România și Republica Moldova 

amplasate pe teritoriul Euroregiunii „Prutul de Sus”. 
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În ziua de 9 mai 2019, la Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava au avut loc o serie de evenimente desfășurate sub 

auspiciile Zilei Europei, care au inclus și concurs de 

fotografie „Visul european”, la care s-au înscris 30 de participanți 

și pentru care s-a organizat o  expoziție de fotografie in Corp E. 

www.agerpres.ro 

14.05.19 

 



www.monitorulsv.ro 

14.05.19 

Juriul a fost format din: Ovidiu LEȘAN, fotograf, Ștefan SFICHI, 

coordonator Digital Media Center din cadrul USV, Gheorghe 

SOLOGIU, fotograf activist, și lector dr. Codruț ȘERBAN, 

coordonatorul Serviciului de Relații Publice, Comunicare și 

Imagine din cadrul USV. Marele Premiu a fost acordat de Ovidiu 

Lesan, un Workshop online de fotografie, în valoare de 497 Euro. 

Marele premiu – Mierlă Andreea, Facultatea de Științe Economice 

și Administrație Publică, specializarea Informatică Economică, 

anul I, cu fotografia Banii vorbesc. „Mulți români, atunci când se 

gândesc la Europa, se gândesc, de fapt, la bani. Europa reprezintă 

pentru ei un loc unde pot câștiga mai repede și, cu siguranță, mai 

mulți bani decât în țară. Fotografia exprimă „lupta” pierdută de 

moneda noastră în fața celei europene. Am ales să reprezint 

aceasta prin cele mai mici valori, monedele, pentru că banii nu ar 

trebui să reprezinte scopul nostru, ci un factor spre a ne îndeplini 

scopurile.” 

Premiul 1 – Grigoraș Magdalena, Facultatea de Litere și Științe 

ale Comunicării, specializarea Limba și literatura română- Limba 

și literatura franceză, anul III, cu fotografia Dragoste la orice 

vârstă. „În urma unei excursii în Germania, unde am vizitat mai 

multe orașe, Ludwigsburg își are locul lui special tocmai pentru 

că acei bătrânei simpatici au acceptat sa le fac o fotografie. 

Sensibilitatea, emoțiile pozitive pe care mi le-au transmis și încă 

mi le transmit prin intermediul acestei capturi foto m-au 

determinat să particip la concurs. Visul european înseamnă să 

stabilești conexiuni, chiar dacă bariera lingvistică este una destul 



 de abruptă. Visul european înseamnă să vezi ceea ce este frumos 

în ceilalți.” 

Premiul 2 – Enache Valentin, Facultatea de Științe Economice și 

Administrație Publică, specializarea Finanțe – Bănci, anul I, cu 

fotografia Curcubeu etnic, care ilustrează uriașa diversitate de 

culturi și popoare într-un spațiu relativ mic, unite prin valori și 

obiective comune. Un continent fără granițe, tolerant la noile 

culturi și deschis, în așteptarea unui viitor prosper. 

Premiul 3 – Bejenari  Veronica, Facultatea de Științe Economice 

și Administrație Publică,  specializarea Aministrarea Afacerilor, 

anul I, cu fotografia Libertate, care exprimă „libertatea persoanei 

de a fi cum vrea ea, în pofida stereotipurilor, de a sta unde vrea, 

fie și pe iarbă verde, privind un apus de soare, toate acestea fiind 

valori adoptate de Europa.” 

„Ne bucurăm că studenții au răspuns provocării noastre, cu 

povești atât de frumoase despre visul european. S-au dovedit a fi 

deschiși, creativi și ingenioși. Mulțumim partenerilor noștri pentru 

sprijin, lui Ovidiu Leșan, pentru oferirea Marelui premiu, 

membrilor juriului, dar și partenerului nostru tradițional, EGGER 

– Romania, pentru premiile oferite studenților”, a declarat prof 

univ dr. Carmen Nastase, decan al Facultății de Științe Economice 

și Administrație Publică și coordonator al Societății 

Antreprenoriale pentru Studenți. 
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__________ Simpozionul 

Internațional 
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Tehnologic 

„Ștefan cel Mare” 

Cajvana 

 

www.ziare.com 

14.05.19 

 

__________ Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare”, Cajvana a găzduit la 

sfârșitul săptămânii trecute a IX-a ediție a Simpozionului 

Internațional „Armonie prin joc și cânt, port și cuvânt” 

.Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Inspectoratul 

Școlar Județean Suceava, Primăria Orașului Cajvana, 

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, Parohia “Sf. Mihail și 

Gavril „ din Cajvana, Centrul Instructiv Educativ Ropcea, R. 

Ucraina, Liceul Teoretic „Pan Halippa” Edineț, Republica 

Moldova, Gimnaziul din Crasna, Ucraina, Școala Medie nr.1 

Crasna. 

 

www.monitorulsv.ro 

14.05.19 

 

www.newsbucovina.ro 

14.05.19 

 



 Lucrările simpozionului au fost deschise de directorul coordonator 

al Liceului Tehnologic Cajvana, prof. Robu Nicolae. Un cuvânt 

de bun venit au transmis invitaților și primarul orașului Cajvana, 

domnul Tomăscu Gheorghe, precum și profesorul Ciotu Iulian, 

directorul adjunct al liceului gazdă. Și în acest an evenimentul s-a 

bucurat de prezența unor invitați de marcă: Gavril Mîrza, fiu al 

localității, fost președinte al CJ Suceava, fost senator și deputat în 

Parlamentul României, prof. Virginel Iordache, senator în 

Parlamentul României, prof. dr. Cristian Cuciurean, inspector 

general al IȘJ Suceava, lect. univ. dr.. Vasile Demciuc, Univ. 

„Ștefan cel Mare” Suceava - director al Departamentului Științe 

Umane și Social-Politice, prof. Ștefan Mitric, director al Centrului 

instructiv-educativ Ropcea, Ucraina, Prof. Marin Rusu, director al 

Liceului Teoretic „Pan Halippa” Edineț, R. Moldova, prof. Diana 

Covalciuc, vicepreședinte al raionului Storojineț, Ucraina, prof. 

Lidia Acostoaie, inspector școlar. 

În acest an, tema evenimentului a fost „Valori și tradiții 

europene”. Prin această temă, cadrele didactice și elevii au 

împărtășit valorile și tradițiile din Turcia, Italia, Olanda și Spania, 

țări în care au participat în cadrul unor proiecte. 

„Am ales această temă deoarece România deține, pentru prima 

dată, președinția Consiliului Europei, dar și pentru că la școala 

noastră implementăm patru proiecte cu finanțare europeană și 

unul cu finanțare guvernamentală”, a precizat directorul Liceului 

Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana, Nicolae Robu. 

Despre importanța simpozionului a vorbit senatorul Virginel 

Iordache. „Simpozionul aflat la a IX-a ediție a generat un efort 

colectiv din partea celor care au participat. S-a muncit, s-a pus 



suflet pentru ca rezultatele acestui simpozion să fie cele mai bune. 

Mă bucur că avem oaspeți de peste hotare și aș vrea să profit de 

acest prilej va să vorbesc despre unitate. Îi rog pe profesori, pe 

colegii mei, ca principalul mesaj pe care îl transmitem elevilor, 

dincolo de informația științifică, să îi învețe să își iubească patria, 

colegul de bancă și semenul”, a afirmat senatorul Virginel 

Iordache. 

Lect. univ. dr. Vasile Demciuc, cel care a moderat și lucrările 

simpozionului, a remarcat că, la Cajvana, directorul Nicolae Robu 

a reușit să demonstreze că în este armonie. „Aici este istorie, iar 

dumneavoastră trăiți și simțiți românește pentru că iubiți pe cel 

care este simbolizat printr-un stejar în Cajvana, iar stejarul este un 

simbol al țării, puterii și al vredniciei”, a declarat profesorul Vasile 

Demciuc. 

La eveniment a fost prezent și inspectorul general al IȘJ Suceava, 

Cristian Cuciurean, care a spus că în ceea ce privește cooperarea 

între politicile educației și formarea profesională, aceasta a fost 

începută odată cu adoptarea Cărții Albe privind educația și 

formarea profesională. Capitolul din respectiva carte a fost intitual 

„A preda și a învăța către o societate care învață”, iar UE s-a 

definit îndreptându-se către o societate care învață, bazată pe 

dobândirea de noi cunoștințe și de învățare pe tot parcursul vieții. 

După momentul festiv dedicat deschiderii simpozionului, au 

urmat expuneri din partea invitaților – specialiștilor pe tematica 

enunțată, referate și ppt-ri, un adevărat maraton, cu prezentări ale 

participanților, atât cadre didactice cât și elevi: prof. Mitrofan 

Anastasia - Proiectul Erasmus+ K1 „Dialog între generații” 

implementat la Liceul Tehnologic „Ștefan Cel Mare“ Cajvana, 



prof. Onoi Gheorghe-Aurelian - Diseminare mobilitate – 

Ommen(Olanda) „Transformarea conflictelor în situații de 

învățare”, prof. Boca Irina- Diseminare mobilitate „Conflict 

management Emotional Intelligence and Bulling Revention” 

Barcelona(Spania), prof. Teleagă Alina și prof. Ilișoi Mihaela - 

Diseminare mobilitate „Conflict management Emotional 

Intelligence and Bulling Revention” Florența(Italia), prof. Dîrțu 

Violeta și prof. Focșa Liliana- Proiectul ERASMUS + KA2 

„OKULUMDA KÜLTÜRÜMLE VARIM SCHOOLING 

CULTURALLY„ și Diseminarea mobilității nr.2 din 

Adana(Turcia), prof. înv. pre. primar Maierean Magda de la 

Grădinița cu Program Normal „Stejărelul” Cajvana - „România în 

Europa”, prof. înv. pre. primar Fulop Carmen- „Interculturalitate 

și educație”, prof. înv. pre. primar Șoldan Anuța - „Activități de 

tip outdoor- o provocare sau o necesitate în învățământul 

românesc”, prof. Păduraru Daniela de la Școala Gimnazială 

„Ștefan cel Mare” Botoșani - ZUMARICALE, prof. înv. primar 

Minodora Dranca - Proiectul POCU - E-PROFI – Educație prin 

PROgrame de Formare Inovative pentru resurse umane calificate 

și motivate în județul Suceava” - Cod SMIS 107116 la Liceul 

Tehnologic „Ștefan Cel Mare” Cajvana, prof. Crăciun Pîțu 

Cristina - Proiectul POCU – PRO-EDU- PROgrame inovative 

personalizate în funcție de nevoile EDUcaționale la Liceul 

Tehnologic „Ștefan Cel Mare” Cajvana. 

Atmosfera de sărbătoare a fost întreținută și de momentele 

artistice presărate printre lucrările de specialitate: clasa 

pregătitoare A și clasa a III-a B, prof. înv. primar Tomuț Cristina 

și Dranca Minodora; Hello to all the world, prof. Boca Irina; clasa 

a VI-a A- prof. Lucan Casandra; clasa a VII-a D- prof. Dîrțu 



Violeta. Simpozionul internațional organizat la Cajvana a fost, din 

nou, un bun prilej de reafirmare a identității. Este demn de 

remarcat exemplul autorităților locale din Cajvana care, sprijină 

păstrarea și ducerea mai departe a tradițiilor și obiceiurilor 

populare, dar și cel al cadrelor didactice de la instituțiile de 

învățământ din localitate, care au reușit să organizeze un 

eveniment cultural de excepție, din toate punctele de vedere. 

„Le mulțumesc celor care au urmărit simpozionul nostru și îi 

felicit pe toți pentru această expoziție și pentru momentele 

cultural-artistice”, a încheiat directorul liceului din Cajvana. 



__________ USV a organizat a 

II-a ediție a 

sesiunii naționale 

de comunicări 

științifice 

studențești, cu 

tema „Economia 

europeană. Prezent 

și perspective” 

www.svnews.ro 
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Educație Recent, Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică 

din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a organizat 

cea de-a II-a ediție a sesiunii naționale de comunicări științifice 

studențești, cu tema „Economia europeană. Prezent și 

perspective”. Conform unui comunicat al USV, la eveniment au 

participat 40 de studenți și doctoranzi de la Facultatea 

organizatoare, dar și studenți din alte centre universitare din țară, 

membre ale Asociației Facultăților de Economie din România-

AFER. Totodată, au fost prezenți 6 studenți de la Universitatea 

Tehnică a Moldovei. Aceștia urmează programul de masterat în 

domeniul Administrării afacerilor, cu dublă diplomă. Invitatul de 

onoare a fost profesorul universitar doctor Heike Bahre, de la 

Universitatea de Științe Aplicate din Berlin. El a moderat sesiunea 

alături de conferențiarul universitar doctor Angela Albu, director 

al Departamentului de Economie, Informatică Economică și 

Gestiunea Afacerilor din cadrul USV. 
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__________ Comunicat de 

presă - 

Universitatea 

„Dunărea de Jos" 

din Galați 

www.agerpres.ro 

14.05.19 

__________ Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați, prin Departamentul de 

literatură, lingvistică și jurnalism al Facultății de Litere, alături de 

Asociația Română de Istoria Presei, Arhiepiscopia Dunării de Jos, 

Biblioteca Județeană „V.A. Urechia" și Institutul pentru Cultura 

Românilor din Voivodina (Serbia) organizează, în intervalul 17-

18 mai 2019, a XI-a ediție a Conferinței Internaționale „Cultura și 

presa în spațiul european". 

Tema: Reflectare, (de)formare și fake news în spațiul mediatic și 

cultural este de actualitate și se adresează cadrelor didactice din 

învățământul universitar și preuniversitar, masteranzilor și 

doctoranzilor, cercetătorilor științifici, bibliotecarilor, jurnaliștilor 

și studenților la specializarea Jurnalism. Invitați de seamă sunt: 



prof. dr. Gheorghe Onișoru, afiliat Universității „Ștefan cel Mare" 

din Suceava, istoric, fost președinte al CNSAS și Ioana Avădani, 

președintele Centrului pentru Jurnalism Independent, care propun 

participanților la conferință și studenților o discuție pe tema 

dezinformării și verificării informațiilor. După plen, lector dr. 

Horia Mihai Bădău, de la Facultatea de Jurnalism și Științele 

Comunicării, Universitatea București, specialist în social media, 

va modera un workshop pe tema eticii rețelelor sociale. Pe secțiuni 

se va vorbi despre trolling și fake news, propagandă, grupuri în 

social media care promovează moldovenismul, război electronic, 

dezinformarea în lumea contemporană etc. 

„Revoluția digitală aduce cu ea dezordinea informațională? Și 

dacă da, ce va fi de aici încolo și cum vom supraviețui acestei așa 

zise tehnocalipse? Cine mai spune adevărul, astăzi? Care este 

influența literaturii în evoluția comunicării? Cum tratează 

contemporaneitatea pericolul lumii paralele? La aceste întrebări 

vom căuta răspunsuri și soluții, în cadrul sesiunilor științifice ale 

Conferinței Cultura și presa în spațiul european. Vă invităm, 

așadar, la o discuție despre capacitatea omului de a (de)forma 

realitatea, pentru a o face accesibilă", a explicat conf. dr. hab. 

Cătălin Negoiță, președintele Asociației Române de Istorie a 

Presei și organizator al evenimentului. 

Deschiderea conferinței va avea loc vineri, 17 mai, la ora 10,30, 

în Sala Senatului de la sediul central al Universității "Dunărea de 

Jos". Sâmbătă se va pleca într-o excursie tematică de cercetare la 

obiective de interes din județul Galați. 



__________ Zona Fălticeni. 

Ghid de arhitectură 

pentru încadrarea 

în specificul local 

din mediul rural 

www.spatiulconstruit.ro 
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__________ O bucățică de Moldova pe care mulți dintre noi n-o cunoaștem 

poate decât din peregrinările Vitoriei Lipan, din amintirile lui 

Creangă sau din nostalgiile unor poeți precum Nicolae Labiș sau 

Vasile Lovinescu. Un tărâm pe care George Călinescu îl situa între 

cele mai bogate tezaure spirituale ale țării, după București și Iași, 

atât de mare este numărul de oameni de cultură și personalități pe 

care i-a nutrit. Bineînțeles, o astfel de zonă nu putea să nu aibă 

propriul profil etnografic, dezvoltând un peisaj rural arhitectural 

specific, pe care Grupul de lucru RURAL din cadrul Ordinului 

Arhitecților din România l-a consemnat în Ghidul de Arhitectură 

dedicat zonei Fălticeni. 

Ghidul se aplică în toate satele de pe teritoriul administrativ al 

următoarelor localități: 

Orașele Dolhasca, Fălticeni și Liteni (satele aparținătoare); 

comunele Baia, Bunești, Bogdănești, Boroaia, Cornu Luncii, 

Dolhești, Drăgușeni, Fântâna Mare, Forăști, Hârtop, Horodniceni, 

Mălini, Preutești, Râșca, Slatina, Vadu Moldovei și Vulturești. 

Colectiv de elaborare: 

Coordonator: arh. Doru-Florin Deacu 

Consultant științific: Violeta Enea, șef al Serviciului de Etnografie 

din cadrul Muzeului Bucovinei, Suceava 

Echipă: arh. Doru-Florin Deacu, arh. Corina Monica Roncea, 

conf. univ. dr. Carmen-Emilia Chașovschi (Universitatea Ștefan 

cel Mare Suceava), stud. Alina-Maria Deacu, Grupul Rural OAR 

Tehnoredactare și corectură text: stud. Alina-Maria Deacu 



__________ COTIDIAN 

EDUCATIV – 

ADMITERE 

2019-2020 – 

UNIVERSITATE

A „ȘTEFAN CEL 

MARE” 

SUCEAVA 

www.cnstv.ro 
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__________ Invitat, Prof. Univ. Dr. Mircea DIACONU – Vice-rector 

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava / 

Realizator TV, Adriana-Irina LUPU 

__________ OFERTA 

EDUCAȚIONAL

Ă A 

UNIVERSITĂȚII 

„ȘTEFAN CEL 

MARE” DIN 

SUCEAVA 

www.cnstv.ro 

14.05.19 

__________ Situată în frumosul ținut multicultural al Bucovinei, USV este 

înconjurată de cea mai mare densitate de monumente UNESCO 

din această parte a Europei și de numeroase peisaje pitorești ce 

oferă studenților oportunități extraordinare pentru activități extra-

curriculare. 

USV este o instituție de învățământ superior de stat acreditată cu 

profil mixt (științe umaniste ale vieții și pământului, tehnice și 

economice) ce oferă o educație universitară și post-universitară la 

standarde de înaltă calitate cu un cost relativ scăzut. 

 


