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pasionații și specialiștii 

în științele limbajului și 

ale literaturii, la USV 

Monitorul de Suceava Societate / pg. 4 Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava (USV) 

găzduieşte, în perioada 11-12 iulie, cea de-a IX-a ediţie a 

conferinţei „Discurs critic şi variaţie lingvistică”, 

eveniment ce oferă masteranzilor şi doctoranzilor, 

precum şi specialiştilor în ştiinţele limbajului şi ale 

literaturii, posibilitatea de a dialoga dintr-o perspectivă 

pluridisciplinară. 

 

Doctoranzii din universitatea suceveană, dar şi din alte 

centre universitare, vor putea susţine şi argumenta 

rezultatele propriilor cercetări, se vor întâlni cu 

specialiştii din domeniu şi vor profita de oportunitatea de 

a dezbate subiectele pentru care au optat. 

 

Potrivit reprezentanţilor USV, „ediţia din acest an, 

intitulată «Restituiri. Analiza şi interpretarea textelor 

uitate», vizează cercetarea unui corpus variat de texte, 

neexplorate încă sau a căror validare culturală s-a realizat 

cu întârziere ori superficial şi nesistematic. Deschiderea 

spre o investigare (inter)naţională ar putea astfel conduce 

la noi direcţii de abordare pentru anii următori”. 

 

Ca în fiecare din ediţiile precedente, cele mai bune lucrări 

vor fi publicate în volum sau într-o revistă cu recunoaştere 

internaţională (Meridian critic, 

www.meridiancritic.usv.ro). 



 

Temele conferinţei sunt - Texte literare inedite; Studii şi 

articole „obliterate”: opinii nevalorificate; Limba 

documentelor din arhive: tipuri de texte arhivistice; 

Proiecte de antologii; Varia. 

 

Conferinţa se desfăşoară în baza acordului 

interinstituţional cu Universitatea din Pisa, cu universităţi 

din Republica Moldova şi Ucraina (masterate şi doctorate 

în cotutelă). 

 

- Facultatea de Litere a 

USV organizează o 

nouă ediție a conferinței 

„Discurs critic și 

variație lingvistică“ 

https://www.newsbucovina.ro 
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  În Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava se 

desfășoară a IX-a ediție a conferinței „Discurs critic și 

variație lingvistică” (DCVL). Potrivit unui comuniat al 

universității sucevene, ˶DCVL oferă masteranzilor și 

doctoranzilor, precum și specialiștilor în științele 

limbajului şi ale literaturii posibilitatea de a dialoga dintr-

o perspectivă pluridisciplinară. 

     Ediția din acest an, intitulată Restituiri. Analiza și 

interpretarea textelor „uitate“, vizează cercetarea unui 

corpus variat de texte, neexplorate încă sau a căror 

validare culturală s-a realizat cu întîrziere ori superficial 

și nesistematic. Deschiderea spre o investigare 

(inter)națională ar putea astfel conduce la noi direcții de 

abordare pentru anii următori, potrivit organizatorilor.  



  Axele tematice ale conferinței sunt următoarele: Texte 

literare inedite; Studii și articole „obliterate”: opinii 

nevalorificate; Limba documentelor din arhive: tipuri de 

texte arhivistice; Proiecte de antologii; Varia. 

În acest mod, doctoranzii USV, dar și din alte centre 

universitare vor putea susține și argumenta rezultatele 

propriilor cercetări, se vor întîlni cu specialiștii din 

domeniu și vor profita de oportunitatea de a dezbate 

subiectele pentru care au optat. Ca în fiecare din edițiile 

precedente, cele mai bune lucrări vor fi publicate în volum 

sau într-o revistă cu recunoaștere internațională (Meridian 

critic www.meridiancritic.usv.ro), astfel încît să se 

asigure diseminarea rezultatelor cercetării și vizibilitatea 

acestora. 

Conferința se desfășoară în baza acordului 

interinstituțional cu Universitatea din Pisa, Republica 

Moldova și Ucraina (masterate și doctorate în cotutelă).  
- Conferința “Discurs 

critic și variație 

lingvistică”, la 

Facultatea de Litere a 

Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava 

http://www.edumanager.ro Universităţi Facultatea de Litere a Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava organizează pe 11 și 12 iulie a doua ediție a 

Conferinței „Discurs critic și variație lingvistică”, cu tema 

Restituiri. Analiza și interpretarea textelor „uitate“. 

Conferința DCVL oferă masteranzilor și doctoranzilor, 

precum și specialiștilor în științele limbajului şi ale 

literaturii posibilitatea de a dialoga dintr-o perspectivă 

pluridisciplinară. 

Ediția din acest an, intitulată Restituiri. Analiza și 

interpretarea textelor „uitate“, vizează cercetarea unui 

corpus variat de texte, neexplorate încă sau a căror 

validare culturală s-a realizat cu întîrziere ori superficial 

și nesistematic. Deschiderea spre o investigare 



(inter)națională ar putea astfel conduce la noi direcții de 

abordare pentru anii următori. În acest mod, doctoranzii 

din universitatea noastră, dar și din alte centre universitare 

vor putea susține și argumenta rezultatele propriilor 

cercetări, se vor întîlni cu specialiștii din domeniu și vor 

profita de oportunitatea de a dezbate subiectele pentru 

care au optat. Ca în fiecare din edițiile precedente, cele 

mai bune lucrări vor fi publicate în volum sau într-o 

revistă cu recunoaștere internațională (Meridian critic 

www.meridiancritic.usv.ro), astfel încît să se asigure 

diseminarea rezultatelor cercetării și vizibilitatea 

acestora. 

Axele tematice ale conferinței: 

Texte literare inedite; 

Studii și articole „obliterate”: opinii nevalorificate; 

Limba documentelor din arhive: tipuri de texte 

arhivistice; 

Proiecte de antologii; 

Varia. 

Conferința DCVL se desfășoară în baza acordului 

interinstituțional cu Universitatea din Pisa, Republica 

Moldova și Ucraina (masterate și doctorate în co-tutelă). 

- A IX-a ediție a 

Conferinței DCVL, la 

Universitatea din 

Suceava 

https://suceavalive.ro Social IDEM 
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Cultural Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și 

Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu-Mureș, 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și Societatea 

Română de Cercetare pentru Afaceri Publice și Private 

(SOROCAPP) din Târgu-Mureș organizează, în perioada 

14 - 21 iulie 2019, International Summer Law School 

(ISLS), ediția a XII-a, cu tema: „Proprietatea intelectuală 

în România și Uniunea Europeană”. 

Această ediție a Școlii de Vară va avea loc la Centrul de 

Pregătire și Formare Continuă al Universității “Ștefan cel 

Mare” din Vatra Dornei, județul Suceava. 

ISLS 2019 se bucură de sprijinul următorilor parteneri: 

Universitatea Româno - Americană, Editura Universul 

Juridic, Editura CH Beck, Editura Universitară, Asociația 

Română de Drept și Afaceri Europene, Centrul de Studii 

Regionale și Pluraliste „Transilvania”, Școala Populară 

de Arte și Asociația Transilvană pentru Cultură. 

Workshop-urile incluse în programul ISLS 2019 vor 

ocaziona dezbateri referitoare la protejarea și promovarea 

proprietății industriale, a dreptului de autor și a drepturilor 

conexe, principalele noutăți legislative în materie (cum ar 

fi modificarea Legii nr. 8/1996 prin Legea nr. 15/2019 și 

recenta adoptare a Directivei UE privind dreptul de autor 

și drepturile conexe pe piața unică digitală și de 

modificare a Directivelor 96/9/CE și 2001/29/CE), 

precum și alte teme de actualitate din domeniul 

proprietății intelectuale. 



La această ediție a Școlii de Vară vor participa teoreticieni 

și practicieni ai dreptului (cadre didactice, cercetători, 

avocați, practicieni în insolvență), studenți, masteranzi și 

doctoranzi de la universități din țară (UMFST Târgu-

Mureș, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, 

Universitatea Româno - Americană din București, 

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din 

București, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din 

București), și din străinătate (Universitatea din Cernăuți, 

Ucraina; Universitatea Adam Mickiewicz din Poznañ, 

Polonia; Universitá degli Studi di Verona, Italia; 

International Black Sea University din Tbilisi, Georgia), 

precum și profesioniști din domeniul proprietății 

intelectuale. 

În cadrul ISLS 2019 va avea loc și o conferință 

internațională pe tema „Proprietatea intelectuală în 

România și Uniunea Europeană”, care se va desfășura în 

perioada 16 - 17 iulie. 

- Pregătirea loturilor 

României la Olimpiada 

Internațională de 

Astronomie are loc la 

Universitatea „Ștefan 

cel Mare” 

www.ziarelive.ro 

11.07.19 

 

- La Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava are loc 

pregătirea loturilor de juniori și seniori care vor 

reprezenta România la Olimpiada Internațională de 

Astronomie. Olimpiada va avea loc la Piatra Neamț în 

perioada 18 – 27 octombrie 2019. Se face pregătire şi 

pentru Olimpiada de Astronomie și Astrofizică de la 

Balaton, Ungaria, din perioada 2 – 10 august 2019. 

Loturile României sînt formate din șase elevi la juniori, 

respectiv 10 elevi la seniori. Pentru pregătirea loturilor au 

www.svnews.ro 

11.07.19 

 

www.centruldepresa.ro 

11.07.19 



fost invitați profesori din Suceava şi din alte localităţi din 

ţară. Pregătirea este făcută în colaborare cu Inspectoratul 

Școlar Județean Suceava și Societatea Științifică Cygnus. 

Oaspeţii sînt cazaţi şi mănîncă la Colegiul de Informatică 

„Spiru Haret”. 

Adi 

Pîrgaru 

Echipa de handbal a 

Universităţii „Ştefan cel 

Mare” din Suceava a 

încheiat ediția din acest 

an pe locul 7 

Crai Nou 

 

Sport / pg. 6  Echipa de handbal a Universităţii „Ştefan cel Mare” din 

Suceava a încheiat ieri ediţia din acest an a 

Campionatului European Universitar. Studenţii pregătiţi 

de antrenorii Adrian Chiruţ şi Iulian Andrei au terminat 

competiţia continentală pe locul şapte din 11 echipe, 

contabilizând trei victorii şi tot atâtea înfrângeri în şase 

zile de competiţie, asta după ce în urmă cu doi ani au 

câştigat aurul, iar anul trecut, bronzul. 

Cu un lot mult mai tânăr decât în ultimii doi ani, din care 

au lipsit jucători importanţi ca Burlacu, Târzioru, Petrea, 

Baican şi Olariu, sucevenii nu au avut noroc la tragerea la 

sorţi, acolo unde trebuia să fie cap de serie, dar 

organizatorii i-au pus într-o urnă inferioară  

În meciul pentru locul 7, echipa USV a făcut scor contra 

formației Universității din Porto, câștigând cu 48-24. 

www.centruldepresa.ro 

11.07.19 
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Marius 

Șuiu 

Echipa Universității 

Suceava se va reuni luni 

în efectiv complet 

Monitorul de Suceava Sport / pg. 8 Luni, lotul echipei de handbal a Universităţii Suceava se 

va reuni în efectiv complet şi va continua pregătirea 

pentru noul sezon din Divizia A. O parte din jucători au 

început pregătirea acum două săptămâni şi timp o 

săptămână s-au antrenat la Suceava, după care au plecat 

în Polonia, acolo unde echipa Universităţii „Ştefan cel 

Mare” Suceava a reprezentat România la Campionatul 



European Universitar, competiţie la care cu trei victorii şi 

trei înfrângeri a ocupat locul şapte. 

De luni s-au reunit şi ceilalţi jucători din lot, inclusiv cei 

patru jucători cu care studenţii s-au înţeles în această vară. 

Primul este Alexandru Popia şi evoluează pe postul de 

centru şi până la 22 de ani a mai evoluat pentru Dunărea 

Călăraşi şi CSM Făgăraş. Raul Bogdan Barb (24 de ani), 

inter stânga, a fost transferat de la CSM Sighişoara, 

Andrei Ştefan Sora (21 de ani), inter dreapta, a fost format 

la Centru Naţional Olimpic Braşov, ca şi extrema stângă 

Ionuţ Răzvan Dodiţa (20 de ani). Toţi patru au semnat 

contracte pe o durată de trei sezoane cu formaţia 

suceveană, conducerea clubului anunţând că lista 

transferurilor rămâne în continuare deschisă, existând 

discuţii avansate şi cu alţi jucători ce-ar putea să evolueze 

din sezonul ce urmează la Suceava. 

Tot în această pauză, sucevenii s-au despărţit de mai mulţi 

jucători importanţi, Gabriel Burlacu a plecat la Steaua 

Bucureşti, Bogdan Baican, la Politehnica Timişoara, 

Adrian Tîrzioru la CSM Bacău, Mihai Sandu şi Cătălin 

Costea la Dunărea Călăraşi. Universitatea s-a despărţit şi 

de Golubovic, Dragnea şi Petrea. 

Echipa suceveană va începe noul sezon pe data de 15 

septembrie, iar până atunci îşi vor definitiva lotul, având 

în plan mai multe meciuri de pregătire, dar şi un 

cantonament. 

Radu 

Ostafie 

http://www.ziaruldepenet.ro 
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Trei handbaliști de la 

CSU Suceava s-au 

mutat la CSM Botoșani 

www.gazetabt.ro 

11.07.19 

După retrogradarea echipei de handbal CSU Suceava din 

Liga Națională în Divizia A, majoritatea titularilor și-au 

găsit alte echipe. 

Trei dintre ei, Bogdan Șoldănescu, Cristian Adomnicăi și 

Florin Ciubotariu, vor evolua la CSM Botoșani, club de 

Divizia A. 

Alți handbaliști care au evoluat la CSU au ajuns la 

Politehnica Timișoara ( Bogdan Baican ), Steaua ( Gabriel 

Burlacu ), CSM Bacău ( Adrian Tîrzioru ), CSM Vaslui ( 

Alin Petrea ), Minaur Baia Mare ( Cătălin Costea ) și 

Dunărea Călărași ( Mihai Sandu ). 

În schimb, au venit Alexandru Popia, Raul Barb, Răzvan 

Dodiță și Andrei Sora. 

 


