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Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, a 

declarat, luni, la deschiderea proiectului de 

educație și formare AmbasaDOR DE 

BUCOVINA inițiat de Facultatea de Științe ale 

Educației din USV cu sprijinul Ministerului 

pentru Românii de Pretutindeni și al Consiliului 

Județean Suceava că este foarte important ca 

metodele de formare a cadrelor didactice să fie 

modernizate. 

El a spus că USV este pe primul loc în aducerea, 

înapoi acasă, a specialiștilor  din străinătate. 

„Astăzi, aproape cinci la sută din numărul de 

cadre didactice ale universității sunt cadre 

didactice care s-au întors din străinătate cu know-

how dobândit acolo, fie că au lucrat, fie că au 

studiat mulți ani ne ajută foarte mult să aducă 

universitatea noastră într-un clasament extrem de 

important, suntem pe primele locuri în 

clasamentele internaționale în care am pătruns în 

ultimii ani”, a declarat Popa. 



Rectorul USV a arătat că în prezent este o 

dezbatere națională privind formarea și modul în 

care reușim să pregătim cadre didactice pentru 

învățământul preuniversitar și nu numai. 

„Săptămâna trecută am participat la Consiliul 

Național al Rectorilor, la Cluj Napoca, iar prima 

temă pe ordinea de zi a fost chiar aceasta. 

Doamna ministru ne-a prezentat câteva dintre 

ideile sale și sigur că am dezbătut cu rectorii și 

prorectorii despre ce am putea face noi în viitor. 

Personal, am constatat în acești ani că avem de 

schimbat semnificativ, dacă nu radical, modul în 

care formăm profesorii noștri. Programele 

noastre de studii pentru formarea viitorilor 

profesori sunt oarecum înghețate la nivelul 

anului 1989. Am schimbat mult prea puțin 

planurile de învățământ”, a spus Valentin Popa. 

El a explicat că s-au concentrat mai departe 

specializările mai mult pe partea profesională și 

mult prea puțin pe partea didactică și pedagogică 

și că nici procesul Bologna nu a fost de ajutor 

scurtând de la patru la trei ani formarea 

profesorilor. 

„Nu numai planul de învățământ a constituit sau 

constituie o problemă pentru a avea cadre 

didactice tinere bine pregătite. În primul rând, 

nivelul de salarizare în ultimii 20 de ani a fost 

aproape pe ultima treaptă. S-au făcut pași 



importanți, a început să apară o motivație și 

constatăm că în ultimii doi ani, că elevi din ce în 

ce mai valoroși aleg să urmeze programe de 

studiu care formează, în principiu, profesori”, a 

declarat rectorul USV. 

Valentin Popa a subliniat că sarcina Universității 

este de a găsi cel mai adecvat program, cel mai 

adecvat plan de învățământ și cele mai adecvate 

conținuturi ale disciplinelor predate „astfel încât 

să ne putem adresa copiilor noștri, copii care 

astăzi, în anul 2019, sunt mult diferiți de cei din 

mileniul trecut”. 

„Astăzi un copil îi scrie lui Moș Crăciun că vrea 

să-i aducă o imprimantă 3 D, dar noi mai avem 

cadre didactice care nu știu să programeze, la 

nivelul universității, o imprimantă 3 D. Trebuie 

să fim conștienți că acești copii nu mai au 

răbadare. Nici măcar studenții noștri nu mai au 

răbdare să stea trei ore într-o sală de curs și să 

asculte o serie de informații care pot fi găsite ușor 

pe internet. De aceea trebuie găsite metode 

moderne de a-i atrage și a-i ține în clasă, 

respectiv în sălile de curs”, a explicat rectorul 

USV. 

El consideră că trebuie să fie găsit loc în 

programă unor materii obligatorii care asigură 

metode noi de formare. 



„Am fost oarecum siderat la Consiliul Național 

al Rectorilor când am ascultat un prorector al 

unei foarte mari universități din România care ne 

spunea că ei au dezbătut acolo această problemă 

și că au hotărât să meargă pe aceeași idee, în 

sensul că un profesor trebuie să știe extraordinar 

de bine materia respectivă, chiar dacă face în 

facultate lucruri pe care niciodată nu le va preda 

pentru ca apoi va ști sigur să și predea. 

Eu nu pot să fiu de acord cu așa ceva și consider 

că este un lucru periculos dacă de la cele mai 

bune și mai mari universități ale României vin cu 

idei retrograde însă până la urmă ne bucurăm de 

autonomia universitară și vom avea succes în 

societate și vom avea studenți dacă vom reuși să 

fim moderni, dacă vom reuși să ne adaptăm și să 

o facem cât mai repede pentru că acești copii ai 

noștri nu mai au răbdare cu noi”, a conchis 

Valentin Popa.  

 

_________ Proiectul „AmbasaDOR de 

Bucovina”, la prima ediție 

www.intermediatv.ro 
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_________ Proiectul „AmbasaDOR de Bucovina”, la prima 

ediţie redactie / „AmbasaDOR de Bucovina” – 

un proiect al Universităţii Ştefan cel Mare care îi 

uneşte pe profesorii suceveni şi profesorii români 

din Uniunea Europeană şi Statele Unite ale 

Americii a început, luni, la Suceava. 

_________ Premii obținute de studente 

sucevence la Colocviul 

www.info-suceava.

com 

Educație Este o tradiție ca în fiecare an, studenţii de la 

Facultatea de Litere şi Știinţe ale Comunicării din 



Naţional Studenţesc 

„Mihai Eminescu”- Iași 

23.07.19 cadrul Universităţii „Ștefan cel Mare” din 

Suceava să se remarce la cea mai prestigioasă 

manifestare ştiinţifică studenţească cu profil 

filologic din România, Colocviul Naţional 

Studenţesc „Mihai Eminescu”, ajuns la cea de-a 

XLV-a ediție, desfăşurat zilele trecute la Iaşi. La 

secțiunea de traduceri din acest an, premiul al III-

lea a fost obținut de masteranda Elena Șestac și 

studentele Mădălina Opincă și Cosmina-

Georgiana Calancea, din anul al II-lea, de la 

specializarea Limba și literatura franceză – 

Limba și literatura spaniolă, pentru traducerea în 

limba spaniolă a poemului eminescian Luna iese 

dintre codri (La luna entre la arboleda). 

Studentele au fost coordonate de asist. univ. dr. 

Alina-Viorela Prelipcean. Anual, la acest 

colocviu participă studenți de la numeroase 

facultăți de litere din România şi Republica 

Moldova. 

 

Adelina 

Talpalariu 

Şcoală de vară pentru 

studenţii cu spirit 

antreprenorial din toată 

ţara 

www.monitorulsv.ro 

23.07.19 

Local În perioada 22-28 iulie, Facultatea de Ştiinţe 

Economice şi Administraţie Publică din cadrul 

Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava 

(USV) desfăşoară şcoala de vară „Dezvoltare 

competenţe antreprenoriale”. 

Evenimentul vrea să-i pregătească pe viitorii 

specialişti din acest domeniu, studenţi, 



masteranzi şi doctoranzi, vizând dezvoltarea 

competenţelor şi abilităţilor practice necesare. 

Cursurile şi seminariile sunt susţinute de către 

specialişti practicieni de prestigiu la nivel 

naţional, cu vastă experienţă în domeniul 

antreprenoriatului, respectiv al start-up-urilor. 

Programul va include module de cursuri de 

specialitate în domeniul antreprenoriatului, 

workshopuri la care vor fi invitaţi să participe 

antreprenori de succes, vizite de lucru, excursii 

tematice în zona Bucovina, activităţi culturale şi 

de socializare. 

Activităţile şcolii de vară se vor desfăşura la 

Suceava, luni şi marţi, iar de miercuri până 

duminică, activităţile se vor muta la Cacica. 

Activităţile sunt variate: prelegeri şi seminarii, 

lucrări practice, studiu individual, prezentarea 

unor portofolii de proiecte. În prima zi vor fi 

dezbătute teme precum: Antreprenoriat în turism 

şi activităţi recreative, Antreprenoriat în turism şi 

patrimoniul imaterial, Antreprenoriat şi industrii 

creative, Antreprenoriat şi gastronomie, 

Antreprenoriat local şi patrimoniul construit. 

Se vor vizita, de asemenea, o serie de obiective 

turistice: Cetatea de Scaun Suceava, Muzeul 

Satului Bucovinean, Observatorul Astronomic, 



salina şi Bazilica „Adormirea Maicii Domnului” 

din Cacica şi altele. 

Program intensiv de pregătire practică 

Participanţii sunt studenţi şi cadre didactice la 

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, 

Universitatea de Vest Timişoara, Universitatea 

Petrol-Gaze Ploieşti, Universitatea de 

Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” Bucureşti, 

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi, 

Universitatea Româno-Americană Bucureşti, 

Sudbury University,  alături de specialişti de la 

OAR Filiala Nord Est, iaBucovina.com, 

Maranda, Din Drag de Bucovina, APT Bucovina, 

ADER Suceava, Simply Mind etc. 

La final, studenţii vor elabora proiecte dezvoltate 

în echipe, care vor avea ca structură problematica 

dezbătută în cadrul cursurilor şi seminariilor 

aplicative din cadrul programului şcolii de vară. 

Detalii sunt disponibile pe site-ul 

www.incubaf.usv.ro. 

Potrivit organizatorilor, „şcoala de vară este un 

program intensiv de pregătire practică, care vine 

în completarea programelor similare desfăşurate 

de Universitatea «Ştefan cel Mare» din Suceava 

în domeniul antreprenoriatului: Erasmus for 

Young Antrepreneurs - BYE 8, Startup Europe 

University Network, proiectul Universitate 

antreprenorială, derulat în parteneriat cu JA 



România, în cadrul Societăţii Antreprenoriale 

Studenţeşti prin Laboratorul de Incubare a 

Afacerilor din cadrul USV”. 

Organizatorul Şcolii de vară intitulate 

„Dezvoltare competenţe antreprenoriale” este 

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie 

Publică din cadrul USV, în parteneriat cu 

Asociaţia Facultăţilor de Economie din România 

(AFER), Societatea Antreprenorială 

Studenţească, Laboratorul de Incubare a 

Afacerilor (INCUBAF), Clubul Antreprenorial 

Studenţesc (CASt) din cadrul USV, Junior 

Achievement (JA) Romania. 
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Posibilă prelungire a 

promovării gratuite a 

ofertei USV pe autobuzele 

TPL Suceava 
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Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

vrea să continue să promoveze, gratuit, oferta 

educațională pe două autobuze ale societății de 

Transport Public Local pe o perioadă de un an de 

zile. 

www.svnews.ro 

23.07.19 
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Lansarea unui nou proiect 

european pentru 

dezvoltarea programelor de 

studii și a culturii 

antreprenoriale la 
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Actualitate 

 

Vineri, 19 iulie 2019, la Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, a avut loc lansarea 

proiectului „Creșterea calității programelor de 

studii universitare prin formarea resursei umane 
www.monitorulsv.ro 

23.07.19 



Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava 

 

și promovarea culturii antreprenoriale în rândul 

studenților” – ProForm, Cod 124981. 

Proiectul, a cărui valoare este de 6.845.959,60 

lei, este cofinanțat prin FONDUL SOCIAL 

EUROPEAN și PROGRAMUL 

OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 

2020 și are ca lider de proiect și beneficiar 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, iar 

ca parteneri: Universitatea de Medicină și 

Farmacie „Gr. T. Popa” din Iași, Universitatea 

din Craiova, Universitatea „Danubius” din 

Galați, Universitatea „Vasile Alecsandri” din 

Bacău, dar și o firmă, SIVECO Romania S.A. 

București. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă 

combaterea abandonului universitar și creșterea 

atractivității învățământului terțiar în cadrul a 

cinci universități partenere din regiunile de 

dezvoltare Nord-Est, Sud-Est și Sud-Vest 

Oltenia, prin intermediul unui pachet complex de 

acțiuni unitare și corelate, care vizează 

perfecționarea profesională a personalului 

didactic în scopul furnizării programelor de 

studii prin metode moderne de predare-învățare, 

dar și în scopul participării la dezvoltarea unor 

oferte educaționale cu grad ridicat de inovare și 

cu o importantă componentă aplicativă, urmată 

de elaborarea a cinci cursuri complementare 

programelor de licența axate pe formarea de 



competențe antreprenoriale, cu ajutorul unor 

experiențe de învățare de calitate dezvoltate în 

parteneriat cu mediul privat și finalizată cu 

furnizarea noii oferte educaționale, împreună cu 

măsuri de atragere și fidelizare a tinerilor 

defavorizați în programele de studii terțiare 

universitare. 

Managerul de proiect, șef lucrări doctor Iuliana 

Chiuchișan, a menționat că prin acest proiect se 

doresc obținerea următoarelor rezultate :  

- 83 de profesori (20 de la USV) vor dobândi 

competențe profesionale adaptate sistemelor 

moderne de educație și vor fi mai pregătiți să-și 

îndeplinească rolul social; 

- 441 de studenți (100 de la USV) vor absolvi 

învățământul terțiar universitar cu un bagaj de 

cunoștințe, aptitudini și competențe care să le 

permită angajarea într-o activitate economică 

antreprenorială;  

- 200 de studenți (40 de la USV) din grupurile 

vulnerabile (netradiționali/din mediul rural/de 

etnie romă/CES) vor fi sprijiniți, prin acordarea 

unor burse, să finalizeze programul de studii la 

care au fost înscriși; 

- 5 instituții de învățământ superior, din regiuni 

mai slab dezvoltate ale României, își vor 

îmbunătăți portofoliul de oferte educaționale cu 

un curs modern, atractiv, care oferă studenților 

posibilitatea de a dobândi un set de competențe 

utile pentru viața profesională. 



Fiecare universitate parteneră va elabora un curs 

antreprenorial cu componentă aplicativă și îl va 

pilota cu studenții din anii terminali ai studiilor 

de licență, sub forma unei discipline 

complementare programelor de studii de licență. 

Digitalizarea parțială a cursului antreprenorial va 

permite profesorilor utilizarea metodelor 

moderne și flexibile de predare, de tip e-learning, 

conducând astfel la creșterea atractivității și a 

dimensiunii practice a ofertelor educaționale. 

Disciplina va fi pilotată cu studenții din anii 

terminali ai studiilor de licență de la fiecare 

partener universitar. 

Prezent la lansare, prof.dr. Mhai Dimian, 

prorector USV, a prezentat necesitatea 

dezvoltării și adaptării permanente a programelor 

de studii la dinamica previzionată a pieței muncii 

precum și la profilul actual al absolvenților de 

liceu, inclusiv prin folosirea noilor tehnologii 

informaționale și de comunicații. Dumnealui a 

subliniat și preocuparea universității sucevene 

pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale a 

studenților, dar și a profesorilor, atât în cadrul 

standard al programelor de studii, cât și prin 

activitățile extra-curriculare. Acest nou proiect 

european cu orientare antreprenorială coordonat 

de USV oferă oportunități de dezvoltare pentru 3 

regiuni ale României, sprijinind financiar peste 



200 de tineri din grupuri vulnerabile pentru 

finalizarea studiilor. 

_________ Şcoală de vară în domeniul 

proprietăţii intelectuale 

www.crainou.ro 

23.07.19 

 

_________ În perioada 14 – 21 iulie a.c., la Vatra Dornei s-a 

desfăşurat evenimentul cu caracter ştiinţific 

intitulat „International Summer Law School” 

(ISLS), ediţia a XII-a, cu tema „Proprietatea 

intelectuală în România şi Uniunea Europeană”, 

organizat de Universitatea „Ştefan cel Mare” din 

Suceava, Universitatea de Medicină, Farmacie, 

Ştiinţe şi Tehnologie „George Emil Palade” din 

Târgu Mureş şi Societatea Română de Cercetare 

pentru Afaceri Publice şi Private din Târgu 

Mureş. 

Această ediţie a şcolii de vară s-a bucurat de 

sprijinul următorilor parteneri: Universitatea 

Româno-Americană, Editura Universul Juridic, 

CH Beck, Editura Universitară, al Asociaţiei 

Române de Drept şi Afaceri Europene, Centrului 

de Studii Regionale şi Pluraliste „Transilvania”, 

Şcolii Populare de Arte şi Asociaţiei Transilvane 

pentru Cultură. 

Workshopurile incluse în program au vizat 

dezbateri referitoare la protejarea şi promovarea 

proprietăţii industriale, a dreptului de autor şi a 

drepturilor conexe, principalele noutăţi 

legislative în materie (cum ar fi modificarea 

Legii nr. 8/1996 prin Legea nr. 15/2019 şi recenta 

adoptare a Directivei UE privind dreptul de autor 

www.monitoruldestiri.

ro 

23.07.19 



şi drepturile conexe pe piaţa unică digitală şi de 

modificare a directivelor 96/9/CE şi 

2001/29/CE), precum şi alte teme de actualitate 

din domeniul proprietăţii intelectuale. 

Au participat teoreticieni şi practicieni ai 

dreptului (cercetători, avocaţi, practicieni în 

insolvenţă), studenţi, masteranzi şi doctoranzi de 

la universităţi din ţară (Universitatea „Ştefan cel 

Mare” din Suceava, UMFST Târgu Mureş, 

Universitatea Româno-Americană din Bucureşti, 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din 

Bucureşti, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” 

din Iaşi, Universitatea „1 Decembrie 1918” din 

Alba Iulia, Universitatea Creştină „Dimitrie 

Cantemir” din Bucureşti, Universitatea Titu 

Maiorescu din Bucureşti, Universitatea 

„Transilvania” din Braşov, Universitatea 

„Nicolae Titulescu” din Bucureşti) şi din 

străinătate (Universitatea din Cernăuţi; 

Universitatea Adam Mickiewicz din Poznan, 

Polonia; Universita degli Studi di Verona, Italia; 

International Black Sea University din Tbilisi, 

Georgia), precum şi profesionişti din domeniul 

proprietăţii intelectuale. 

Preşedinţii ISLS sunt specialişti de anvergură: 

prof. univ. dr. Mircea Duţu, directorul 

Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei 

Rădulescu” din cadrul Academiei Române, şi 



prof. univ. dr. Viorel Roş, de la Universitatea 

„Nicolae Titulescu” Bucureşti. 

Coordonatorii şcolii de vară sunt: conf. univ. dr. 

Camelia Ignătescu – Universitatea „Ştefan cel 

Mare”din Suceava; prof. univ. dr. Daniel-Mihail 

Şandru – Centrul de Studii de Drept European al 

Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei 

Rădulescu”, Academia Română; lector univ. dr. 

Raul Felix Hodoş, UMFST, Târgu Mureş. 

„Prin organizarea şcolii de vară şi a conferinţei 

asociate, tânăra Facultate de Drept şi Ştiinţe 

Administrative a Universităţii «Ştefan cel Mare» 

din Suceava îşi demonstrează încă o dată 

valoarea, dar şi prestigiul acumulat în rândul 

cadrelor didactice şi al cercetătorilor din 

domeniul Dreptului, precum şi al studenţilor – nu 

doar în ţară, ci şi în străinătate – promovând 

învăţământul juridic sucevean atât la nivel 

naţional, cât şi internaţional” au transmis 

organizatorii. 

 


