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Local  

 

Universitarul Andrei Marga va 

conferenția vineri, 14 iunie, de la ora 

14.00, la Universitatea „Ștefan cel Mare” 

Suceava (USV), pe tema educației. 

Evenimentul „Educația: stări de lucruri, 

erori, soluții” va fi găzduit de Aula 

Corpului A, fiind organizat în colaborare 

cu Asociația Alumni. 

Fostul rector al Universității „Babeș-

Bolyai” Cluj a mai fost invitat la USV, 

anul trecut, cu prilejul celei de a V-a ediții 

a Salonului Internațional de Carte „Alma 

Mater Librorum”. 

De altfel, acesta este din 2011 Doctor 

Honoris Causa al Universității din 

Suceava. 

Marga a fost ministru de Externe al 

României în mai - august 2012, ministru 

al Educației în 1997 - 2000 și rector al 

UBB între anii 1993 - 2004 și 2008 - 

2012. 



 

 

_________ Cursanți ai Lectoratului de limbă 

română al USV de la Cernăuți, 

într-o aplicație practică în 

România 

www.crainou.ro 

04.06.19 

_________ Un număr de 14 cursanți (cadre didactice 

și studenți) ai Lectoratului de limbă 

română al Universității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava (USV) de la Universitatea 

Națională „Yurii Fedkovych” din 

Cernăuți (UNYF) au luat parte, în 

perioada 27-30 mai, alături de lectorul de 

română, Gina Puică, la o aplicație practică 

în România. 

Aplicația practică „România: oameni, 

natură, istorie”, creată special pentru 

cursanții Lectoratului de limbă română de 

la Cernăuți în februarie 2016 și ajunsă la 

a VI-a ediție, a fost organizată și de 

această dată cu sprijinul logistic al USV și 

cel financiar al Ministerului Educației 

Naționale. Participanții au avut ocazia să 

străbată mai multe regiuni românești, cu 

opriri la Borșa, Dej, Oradea, Turda, 

Sighișoara, Lacul Roșu și Cheile 

Bicazului. Aplicația a fost gândită pentru 

a le oferi celor mai activi cursanți 

cernăuțeni posibilitatea unei imersiuni 

lingvistice și culturale cât mai reușite în 

România, dar și pentru a răspunde 

interesului științific punctual al 

participanților (în majoritate cadre 



didactice de la UNYF) și pentru a întări 

solidaritatea de grup a cursanților, 

persoane cu specializări foarte diverse, 

„România: oameni, natură, istorie”, fiind 

unul dintre cele mai importante și 

apreciate proiecte ale Lectoratului de 

română de la Cernăuți. 

Reamintim că Lectoratul de română de la 

UNYF a fost creat în noiembrie 2014, în 

baza acordului de colaborare dintre 

universitatea suceveană și cea 

cernăuțeană. În anul universitar 2018-

2019, s-a înregistrat cel mai mare număr 

de cursanți înscriși la cursurile 

Lectoratului (peste 120 de persoane). 

Constantin 

Ciofu 

Schimb de experiență în două 

universități din Turcia 

www.doxologia.ro 

04.06.19 

_________ În cursul lunii mai 2019, diaconul lector 

universitar doctor Vasile M. Demciuc, 

directorul Departamentului de Științe 

Umane și Social Politice al Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava, a efectuat 

un nou stagiu de predare la Karadeniz 

Technical University – Trabzon și un nou 

stagiu de formare la Erciyes University – 

Kayseri, ambele universități în Turcia. 

În cadrul Departamentului de Istorie al 

Universității din Trabzon, universitarul 

sucevean a ținut prelegerea pe tema 

„Cultură și civilizație pontică sec. XIV – 



XV”. Aceasta a fost urmată de 

prezentarea lucrării „HAGIA SOPHIA – 

TRABZON” (Editura Vasiliana_98, Iași 

2019), scrisă în limbile engleză, franceză 

și română de universitarul sucevean în 

colaborare cu Oana Nesteriuc și cu 

Violeta Anca Epure de la aceeași 

universitate. După terminarea stagiului de 

predare la KTU - Karadeniz Technical 

University – Trabzon, diaconul profesor 

Vasile M. Demciuc și-a continuat stagiul 

de formare la Erciyes University – 

Kayseri, unde a avut discuții cu prof. univ 

.dr. Bekir Yildirim – Institutional 

Erasmus Coordinator Erciyes University, 

cu prof. univ. dr. Mehmet Öcal și cu prof. 

univ. dr. Elif Șimșek Özkan. 

_________ Programe de colegiu în 

universități pentru absolvenții de 

liceu – un proiect inovativ lansat 

la Reșița 

www.edumanager.ro 

04.06.19 

Programe/ 

proiecte, Universități 

O serie de programe educaționale de 

colegiu pentru absolvenții de liceu vor fi 

derulate în mai multe universități, una 

dintre acestea fiind Universitatea „Eftimie 

Murgu” din Reșița, unde a fost lansat 

proiectul „Împreună universități și 

angajatori. Un sistem integrat de 

programe educaționale inovativ”, 

cofinanțat din Fondul Social European, 

prin Programul Operațional Capitalul 

Uman 2014-2020. 



„În cadrul proiectului sunt activități de 

formare care se adresează cadrelor 

didactice și studenților din colectivele 

celor patru universități, aducând cursuri 

pe discipline transversale mai puțin 

acoperite de planurile de învățământ 

standard la fiecare program de studii. De 

asemenea, se adresează cursanților de 

colegiu, pentru că prin acest proiect, la 

două din cele patru universități, respectiv, 

Reșița și Târgu Jiu, se vor porni două 

programe de colegiu universitar, adică o 

școală postliceală. Mai exact, aceste 

programe se adresează în special elevilor 

care nu au promovat bacalaureatul și s-au 

blocat cumva în procesul de formare între 

liceu și studii care să-i direcționeze spre o 

profesie și care să ducă la ocuparea lor pe 

piața muncii. Poate acest grup țintă este și 

cel mai vulnerabil”, a declarat dr.ing. 

Vasile Cojocaru, expert implementare 

activități în cadrul universității reșițene. 

Astfel, se speră ca impactul asupra acestui 

grup țintă să fie cât mai mare și să fie doar 

debutul unei activități pe termen lung, mai 

exact, aceste programe de colegiu, 

desfășurate în universități, acolo unde 

dotarea este pe măsura pregătirii pe care o 



cer companiile, să se desfășoare pe un 

termen cât mai îndelungat. 

Proiectul este realizat de Universitatea de 

Vest din Timișoara, având ca parteneri 

Universitatea „Constantin Brâncuși” din 

Târgu Jiu, Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava și Universitatea 

„Eftimie Murgu” din Reșița. 

„Proiectul are două tipuri de activități. O 

parte este dedicată cadrelor didactice, în 

care ne dorim îmbunătățirea demersurilor 

lor instructiv-educative și de relație 

efectivă cu studenții, iar o parte care este 

dedicată studenților, care sunt de două 

categorii: studenții clasici, de la licență 

sau master, dar și cei așa numiții cursanți, 

care termină liceul, dar nu cu diplomă de 

bacalaureat și atunci nu pot veni la 

universitate. Sunt mulți, însă, absolvenți 

de licee teoretice sau de altă natură. Lor le 

oferim niște programe postliceale, care se 

desfășoară în cadrul instituțiilor 

universitare”, a explicat managerul de 

proiect, conf. univ. dr. Marian D. Ilie, din 

partea Universității de Vest Timișoara. 

La Reșița, ținându-se cont de influența 

zonei din punct de vedere economic, va fi 

un program dedicat specialiștilor în 



mașini cu comandă numerică, iar la Târgu 

Jiu, va fi unul pentru tehnicieni electro-

energeticieni. La Suceava și la Timișoara 

nu vor fi programe non-universitare, însă 

se oferă programe transversale, dincolo de 

cele clasice, cum ar fi gândirea critică ori 

lucrul în echipă, căutate pe piața forței de 

muncă, dar pentru care nu există materii. 

În plus, studenții vor fi implicați în acțiuni 

complementare, de motivare. 

Obiectivul general al proiectului îl 

reprezintă creșterea calității și eficienței 

învățământului universitar terțiar și non-

academic tehnic, în acord cu cerințele 

mediului socio-economic, prin 

implementarea unui sistem integrat de 

programe și oferte educaționale inovative, 

proceduri și instrumente de asigurarea a 

calității, dezvoltat prin colaborare între 

universități și angajatori și dedicat 

formării pedagogice a cadrelor didactice 

și dezvoltării competențelor profesionale 

și socio-emoționale ale studenților și 

cursanților. 

De-a lungul celor 30 de luni de 

implementare a proiectului vor fi 

elaborate și ofertate, într-un parteneriat 

transnațional, peste 20 de programe și 

activități de formare, dedicate atât 



cadrelor didactice, cât și studenților. 

Dezvoltarea și implementarea acestor 

activități de formare vor aduce împreună 

experți din mediul universitar național și 

internațional, precum și persoane resursă 

din cadrul angajatorilor. 

 

C.P. 

 

Patinoar acoperit, diversificarea 

activităților culturale în Zona de 

agrement Tătărași, Școală de 

voluntariat sau secții de Teatru, 

Medicină și Conservator la USV 

Suceava, între propunerile făcute 

de tineri la „Săptămâna 

Europeană a Tineretului ediția a 

XX-a” 

 

 

 

www.newsbucovina.ro 

 

 

Social 

 

Tineri provenind de la Colegiul Tehnic 

„Alexandru Ioan Cuza”, Colegiul 

Economic „Dimitrie Cantemir”, Liceul cu 

program sportiv, Colegiul” Mihai 

Eminescu”, Colegiul” Ștefan cel Mare”, 

Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”, 

Universitatea „Ștefan cel Mare”, au 

conturat un set de propuneri pentru 

îmbunătățirea activităților pentru tineret 

în Municipiul Suceava cum ar fi: Patinoar 

acoperit, desfășurarea mai multor 

activități culturale în zona de agrement 

Tătărași, Școală de voluntariat, Tabere de 

matematică distractivă, locuri amenajate 

special pentru promovarea talentelor 

sucevene, Secții de Teatru, Medicină și 

Conservator la Suceava. 

Proiectul s-a finalizat cu un flashmob în 

interpretarea dansatorilor de la Bucovina 

Dance Studio cu tema „Noi tinerii 

contăm! 



 

Gabriel 

Toderașcu 

 

 

 

Alin Firfirică a realizat în 

Germania baremul pentru 

Mondialele din Qatar 
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Sport 

 

Aruncătorul de disc Alin Firfirică, student 

în ultimul an al Facultății de Sport de la 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, se află într-o formă sportivă 

foarte bună. Desemnat cel mai bun atlet al 

României în anul 2018, Firfirică a reușit 

la sfârșitul săptămânii trecute cea mai 

bună performanță personală a sezonului 

în concursul de la Halle (Germania), după 

ce cu câteva zile mai înainte se impusese 

la o competiție desfășurată în localitatea 

belgiană Oordegem. Aruncarea de 65,30 

metri izbutită la Halle i-a adus sportivului 

antrenat de Daniel Costian calificarea 

pentru Campionatele Mondiale din Qatar, 

care vor avea loc în toamna acestui an. 

„Mă bucur mult că am reușit în sfârșit să 

fac baremul pentru Doha, a mai rămas în 

plan doar cel pentru Jocurile Olimpice de 

la Tokyo, care poate fi realizat până în 

luna iulie a anului viitor. Mă simt bine, 

încrezător în forțele mele, iar pentru 

Campionatele Mondiale mi-am propus 

calificarea în finală”, a declarat atletul în 

vârstă de 23 de ani. 

La sfârșitul acestei săptămâni, Firfirică se 

va afla la Cluj-Napoca printre 



participanții la Campionatele 

Internaționale de atletism ale României, 

după care se va deplasa la un concurs în 

Bosnia, în localitatea Zenica. Apoi, între 

3 și 14 iulie, va reprezenta Universitatea 

„Ștefan cel Mare” la Universiada de vară, 

care va avea loc la Napoli, în Italia. 

 

Dana 

Humoreanu 

Președintele FCER, dr. Aurel 

Vainer, a promis transformarea 

Zilei limbii și teatrului idiș în 

festival internațional, la Suceava 

www.monitorulsv.ro 

04.06.19 

Local Suceava ar putea deveni, de anul viitor, 

gazda unui festival internațional dedicat 

culturii și limbii idiș. Președintele 

Federației Comunităților Evreiești din 

România (FCER), dr. Aurel Vainer, 

prezent săptămâna trecută aici cu ocazia 

celei de-a doua ediții a Festivalului Limbii 

și teatrului idiș, a declarat că „Suceava 

merită din plin să fie locul de naștere a 

Zilei limbii idiș, dar, în același timp, să fie 

organizatorul unui festival național și, 

cred, internațional al culturii și limbii idiș. 

Și promit că de la anul vom fi mult mai 

bogați. Aici sunt oameni minunați și ne 

pare bine că întâlnim prieteni adevărați", 

a declarat președintele FCER. Acesta a 

subliniat că „amiciția autorităților este 

una de excepție” și datorită 

disponibilității acestora Ziua Națională a 

Culturii și Teatrului idiș a început anul 

trecut, în luna mai, la Suceava. La rândul 



său, președintele Consiliului Județean, 

Gheorghe Flutur, a spus că Suceava se 

mândrește cu Comunitatea evreiască pe 

care o are, amintind rezultatele foarte 

bune ale președintelui acesteia, profesorul 

de fizică Sorin Golda, în pregătirea 

olimpicilor internaționali. 

Primarul Ion Lungu a arătat rolul jucat de 

comunitate atât în trecut, cât și în prezent, 

menționând dinamismul acesteia, chiar 

dacă este puțin numeroasă, iar prefectul 

Mirela Adomnicăi a spus că limba idiș 

unește, iar evenimentele culturale 

reprezintă „soluția cea mai eficientă 

pentru combaterea atitudinilor antisemite, 

pentru a sublinia aportul evreilor în viața 

culturală românească”. 

Directorul Departamentului de Cultură, 

Istorie, Artă, Media al Federației 

Comunităților Evreiești din România, 

Robert Schorr, a amintit că Suceava a fost 

anul trecut un precursor în organizarea de 

evenimente culturale dedicate culturii idiș 

și rămâne în continuare „capul de afiș”. 

Festivalul „Ziua limbii și a teatrului idiș", 

care s-a desfășurat săptămâna trecută, la 

Suceava, a avut o agendă bogată: la 

Muzeul de Istorie - conferință a savantului 



israelian Moshe Idel, cel mai important 

cunoscător și cercetător al Cabalei din 

lume; la Teatrul „Matei Vișniec”, piesa 

„Scripcarul pe acoperiș”, în interpretarea 

Teatrului „Regina Maria" din Oradea, 

care se joacă din 2011 cu casa închisă; 

muzeu - expoziția „Paul Celan – un mare 

poet al lumii moderne”, curatoriată de 

Muzeul Național al Literaturii Române 

din București; expoziția „Soldați și 

medici evrei în Primul Război Mondial", 

sub egida Centrului pentru Studiul Istoriei 

Evreilor din România „Dr. Wilhelm 

Filderman" (CSIER); lansări de carte și 

proiecții de filme; universitate - dansuri 

israeliene și evreiești susținute de 

formația Haverim de la Comunitatea 

Evreilor din București; concert de muzică 

klezmer cu formația Nigun a Comunității 

Evreilor din Iași, cu Albert Lozneanu, 

Tania și Romeo Luchian și cei doi copii ai 

lor, de 7 și 11 ani; recital de sonete 

evreiești în interpretarea artiștilor 

Alexandrina Chelu și Florian Chelu 

Madeva, de la Comunitatea Evreilor din 

Oradea. Festivalul de la Suceava s-a 

încheiat cu concertul de jazz & blues 

„Yiddish Tango", cu piese cântate în idiș 

și în ebraică de Berti Barbera, acompaniat 

de argentinianul Mariano Castro, pe scena 



Auditoriumului Joseph Schmidt, al 

Universității „Ștefan cel Mare” Suceava. 

„Orice inițiativă menită să aducă în 

atenția publicului cultura unei minorități 

(...) este apreciată” 

Organizarea festivalului de la Suceava a 

pornit la inițiativa președintelui FCER, dr. 

Aurel Vainer, anul trecut, cu largul 

concurs al autorităților sucevene, în 

contextul adoptării de către Parlament a 

proiectului de lege inițiat de deputatul 

FCER Silviu Vexler, de instituire, în data 

de 30 mai, a Zilei Limbii și teatrului idiș. 

După cum a subliniat Robert Schorr, 

coordonator al manifestării, „Suceava 

este unul dintre orașele cele mai eterogene 

din punct de vedere etnic din România, 

unde nu au existat nici un fel de conflicte 

etnice, și atunci orice inițiativă menită să 

aducă în atenția publicului cultura unei 

minorități, oricare ar fi ea, este apreciată 

și primită cu brațele deschise”. 

Organizatorii celei de-a doua ediții au fost 

FCER - Cultul Mozaic, Primăria Suceava, 

Teatrul Municipal „Matei Vișniec", 

Consiliul Județean Suceava, Muzeul 

Bucovinei, Comunitatea Evreilor din 

Suceava, în parteneriat cu Guvernul 



României - Departamentul pentru Relații 

Interetnice, Fundația Caritatea, 

Universitatea „Ștefan cel Mare" Suceava, 

The American Jewish Joint Distribuition 

Committee, Comunitățile Evreilor din 

București, din Iași și din Oradea.  

 

 


