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________ „Noaptea cercetătorilor 

europeni” se va 

desfășura concomitent în 

Suceava și în mai multe 

orașe din Europa 

www.crainou.ro 

12.09.19 
Actualitate Pe esplanada Universității „Ștefan cel Mare” 

Suceava va avea loc, în data de 27 septembrie, o 

nouă ediție a evenimentului „Noaptea cercetătorilor 

europeni”. 

 

Ediția din acest an va aduce simultan cel mai mare 

laborator de cercetare în aer liber, pe 27 septembrie, 

în Suceava și în alte 20 orașe partenere. 

 

„Cei mici vor avea ocazia să experimenteze cot la 

cot cu oamenii de știință, să vadă ce se ascunde în 

spatele celor mai fascinante fenomene naturale și, de 

ce nu, să afle dacă în viitor vor putea și ei să îmbrace 

uniforma cercetătorilor” au anunțat organizatorii 

evenimentului. 

 

Cei mari vor putea și ei să pătrundă în fascinanta 

lume a prezentărilor laboratoarelor de chimie, de 

fizică și nu numai, unde se vor prezenta explicații 

științifice pentru lucruri aparent simple sau 

inexplicabile și vor descoperi soluții pentru cele mai 

comune problemele cotidiene. În plus, vor avea 

ocazia să se retrăiască amintirile din laboratorul de 

chimie din anii școlii, având posibilitatea să se joace 

din nou cu eprubetele pline de „substanțe magice”. 

 

Și pentru că „știința e în tot și-n toate”, așa cum 

auzeam de la profesorii noștri, „Noaptea 



cercetătorilor europeni” 2019 va aduce, în persoană, 

cei mai cunoscuți inventatori ai unor sisteme 

medicale apreciate la nivel mondial. Pe lângă toate 

aceste experimente și demonstrații, evenimentul va 

propune o mulțime de concursuri cu adevărat 

antrenante. 

 

„Noaptea cercetătorilor europeni” se înscrie în seria 

evenimentelor Marie Curie și își propune să arate 

publicului larg ce înseamnă să fii cercetător și cât de 

interesantă poate fi munca de cercetare. Proiectul se 

adresează minților curioase și tinerilor care doresc 

să înceapă o carieră în cercetare, oferind o mare 

varietate de activități științifice și educative. 

 

 Reamintim că primul eveniment „Noaptea 

cercetătorilor europeni” a fost organizat în 2005. 

Până acum a atras peste 1.5 milioane de vizitatori. 

Evenimentul oferă oamenilor de știință șansa de a 

intra în directă legătură cu publicul, iar vizitatorilor 

ocazia de a descoperi universul științei și oamenii 

din spatele experimentelor. 

 

Ediția 2016 a atras peste 35.000 de vizitatori în 

România. Intrarea este liberă. 

 

Adelina 

Talpalariu 

Universitatea din 

Suceava, reprezentată la 

Forumul Economic din 

Krynica, Polonia 

www.monitorulsv.ro 

12.09.19 

Local Pentru al treilea an consecutiv, Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) a fost 

reprezentată la Forumul Economic (supranumit și 

Davos-ul Estului) organizat în orașul Krynica-Zdrój 

din Polonia. Ajuns la cea de-a XXIX-a ediție, acest 

eveniment adună elite din domeniul politic, 



economic și de la nivelul intelectualității europene 

în cadrul unor dezbateri privind viitorul Europei. 

 

În calitate de membru fondator al consorțiului 

universitar „Collegium Carpathicum”, din care fac 

parte șapte instituții de învățământ superior din 

Europa Centrală și de Est, USV a fost reprezentată 

de prof. univ. dr. Ștefan Purici, prorector. Acesta a 

participat activ la lucrările conferinței, care au atins 

subiecte precum: Ce pot face universitățile pentru 

regiunea carpatică?; Figuri ale intelectualității 

Europei Centrale; Cultura libertății – trecut și 

prezent; Economia viitorului din perspectiva 

statelor din Europa Centrală și de Est; Poate Europa 

Centrală să schimbe „jocul” în Uniunea 

Europeană?; Carpații – mediul înconjurător, 

moștenire, societate, etc. 

 

În cadrul panelului intitulat „Ce pot face 

universitățile pentru regiunea carpatică?”, au fost 

dezbătute aspecte legate de funcționarea și rolul 

rețelei universitare „Collegium Carpathicum”.  

Temele principale atinse de participanți au fost: 

întărirea din punct de vedere științific și academic a 

cooperării între universitățile din regiunea carpatică 

prin intermediul consorțiului „Collegium 

Carpathicum”, promovarea regiunii prin activități în 

domeniul educației și prin publicarea unor materiale 

științifice de anvergură, crearea unei imagini 

pozitive a regiunii carpatice și extinderea 

cunoștințelor legate de aceasta la nivelul cetățenilor 



UE, crearea unui „trend carpatic” în educație și în 

cadrul mobilităților studențești și științifice, etc. 

 

Alături de prof. univ. dr. Ștefan Purici, și-au 

exprimat opinii privind rolul universităților în 

atingerea unor obiective la nivelul regiunii carpatice 

și reprezentanții celorlalte universități partenere în 

cadrul consorțiului - universitățile din Ostrava 

(Republica Cehă), din Przemyśl (Polonia), din 

Budapesta (Ungaria), „Vasyl Stefanyk” din Ivano-

Frankivsk (Ucraina), din Varșovia. 

 

De asemenea, în cadrul unor întâlniri tehnice privind 

funcționarea consorțiului „Collegium 

Carpathicum”, au fost trasate viitoarele direcții ale 

colaborării în anul academic 2019-2020, una dintre 

principalele propuneri, care va fi luată în calcul, 

fiind organizarea unor școli de vară/ iarnă cu 

participarea studenților și cadrelor didactice din 

universitățile partenere. Se dorește ca pe lângă 

mobilitățile academice efectuate de cadre didactice 

și cercetători, programul consorțiului să includă și 

evenimente care să pună în contact și un număr mai 

mare de studenți. 

 

________ Program de cooperare 

româno – indonezian, la 

Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava 

www.edumanager.ro 

12.09.19 

 

________ În perioada 2 – 10 septembrie, două cadre didactice 

de la Facultatea de Științe ale Educației,  

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, au 

dezvoltat un program complex de cooperare în 

domeniul educației la nivelul a trei universități din 

Indonezia. 

 

www.ziaruldepenet.ro 

12.09.19 
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Programul a inclus vizite și susținerea de prelegeri 

în cadrul a trei universități din trei regiuni diferite 

ale Indoneziei, respectiv Universitatea Sebelas 

Maret din Surakarta, Yogyakarta State University 

din Yogyakarta și State Islamic University Jakarta, 

precum și participarea în calitate de keynote speaker 

a conf. univ. dr. Aurora Adina Colomeischi la cea 

de a treia ediție a International Conference on 

Learning, Innovation and Quality Education, 

ICLIQE – 2019. 

 

Prelegerile propuse au avut ca temă generală 

dezvoltarea curriculum-ului pentru învățământul 

primar în secolul XXI, prezentarea de proiecte și 

bune practici din contextul educațional al spațiului 

european și românesc. 

 

La Universitatea Sebelas Maret, în cadrul Facultății 

de Științe ale Educației, programul Primary 

Education, lector dr. Tudor Colomeischi a susținut 

prelegerea cu tema Organizarea și dezvoltarea  

curriculum-ului în învățământul primar din 

România, cu accent pe specificul învățării 

matematicii în învățământul primar. De asemenea, 

la aceeași universitate, s-au prezentat rezultate ale 

proiectelor de cercetare – dezvoltare – inovare 

derulate de către Facultatea de Științe ale Educației 

din USV. Subiectele propuse au generat multiple 

întrebări, puncte de reflecție, deschizând căi 

profunde de comunicare în ceea ce privește 

problematica globală a educației și curriculum-ul 

bazat pe competențe. 

www.stiridinbucovina.

ro 

12.09.19 

 

www.svnews.ro 
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www.suceavalive.ro 
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În cadrul Universităților din Yogyakarta si Jakarta, 

prelegerile susținute în fața studenților de la 

programele de studii de licență, masterat și doctorat 

au inițiat discuții pe tema specificului dezvoltării 

curriculum-ului în secolului XXI, a principalelor 

provocări și dificultăți cu care se confruntă lumea 

contemporană, a modalităților prin care aceste 

provocări pot fi întâmpinate prin educație. Studenții 

și cadrele didactice din universitățile vizitate au 

arătat interes și deschidere spre comunicare pe 

marginea subiectelor propuse dezbaterii, precum și 

interes spre a dezvolta cooperări bilaterale cu USV 

– FSE. 

 

Programul derulat la nivelul universităților 

indoneziene demonstrează încă o dată faptul că 

educația secolului XXI este o problematică globală, 

că schimburile de idei și bune practici pot contribui 

la aprofundarea înțelegerii rolului comunităților 

educaționale în creșterea și educarea tinerelor 

generații, oriunde s-ar afla pe planetă. Ideea centrală 

promovată în contextul prelegerilor susținute a fost 

construirea educației cu scopul promovării stării de 

bine individuale și colective, principalul vector 

motivator pentru tânăra generație fiind nu doar 

obținerea unui loc de muncă bine plătit, ci 

contribuția la generarea stării de bine pentru propria 

persoană, dar și pentru prieteni, familie, comunitate 

și întreaga planetă. Profesorii vor fi principalii 

agenți în promovarea competențelor transformative 

(crearea de noi valori, reconcilierea tensiunilor si 



dilemelor, asumarea responsabilității), care vor 

conduce spre creșterea nivelului stării de bine și 

împlinirea potențialului printr-un proces de învățare 

deplină, încărcată de semnificații și sens. 

Radio As ASUS, proiectele noului 

an universitar, 

voluntariat 

www.radioas.ro 

12.09.19 

________ În matinalul de astăzi, 12 septembrie 2019, în 

studioul Radio AS, alături de Vlad Florin Tudosă a 

fost Lăcrămioara Flutur, președintele Asociației 

Studenților din Universitatea Suceava (ASUS). O 

discuție interesantă și productivă, cei doi au vorbit 

despre ASUS, proiectele noului an universitar, 

voluntariat dar și despre educație și implicarea în 

actul educațional. 

 

Trebuie să reamintim că Asociația Studenților din 

Universitatea Suceava este cea mai mare, cea mai 

activa si cea mai reprezentativa organizație 

studențească din Suceava. 

 

A.S.U.S. este membru cu drepturi depline in cadrul 

A.N.O.S.R. (Alianța Națională a Organizațiilor 

Studențești din Romania). 

 


