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250 de studenți și masteranzi ai Universității „Ștefan cel Mare” 

Suceava (USV), de la facultățile Științe Economice și 

Administrație Publică și Istorie și Geografie, vor beneficia de 

stagii de practică în cadrul proiectului finanțat din fonduri 

europene „Învață din practică! INDIP”.  

Universitatea informează că în perioada 7 – 27 octombrie se 

derulează etapa de depunere a dosarelor de candidatură în vederea 

participării în grupul țintă al proiectului pentru anul academic 

2019-2020. 

„Grupul țintă al proiectului va fi format din minimum 100 de 

studenți, înscriși la programele de studii de licență și de masterat 

din cadrul USV, care frecventează cursurile celor două facultăți 

menționate, atât la forma de învățământ cu frecvență, cât și la 

forma de învățământ la distanță”, se arată într-un comunicat de 

presă. 

Pentru a fi eligibil, candidatul trebuie să îndeplinească, cumulativ, 

următoarele cerințe: să fie student sau masterand înmatriculat în 

anul II (anul de studii care prevede disciplina „Practică” în 

planurile de învățământ); are domiciliul/ reședința în regiunea de 

Nord-Est; este cetățean român sau al unui stat membru al Uniunii 

Europene; acceptă să participe la toate activitățile prevăzute în 

cadrul proiectului INDIP; nu beneficiază/ nu a beneficiat de 

finanțare prin alte proiecte similare pentru servicii de consiliere 



vocațională și/ sau de efectuare a stagiului de pregătire practică; 

nu a mai participat la activități similare în alte proiecte. 

Proiectul „Învață din practică! INDIP” are o durată de desfășurare 

de doi ani, fiind derulat în parteneriat cu Camera de Comerț și 

Industrie Suceava și SC Great People Inside SRL din Brașov. 

Prin stagiile asigurate prin proiect se urmărește facilitarea inserției 

pe piața muncii a absolvenților din grupul țintă, crearea de medii 

de practică în cadrul universității și creșterea accesului la activități 

de învățare la un potențial loc de muncă (stagii de practică). 

Informații suplimentare: www.practicasv.ro,  www.fonduri-ue.ro 
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Actualitate 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, în parteneriat cu 

Camera de Comerț și Industrie Suceava și SC Great People Inside 

SRL din Brașov, implementează proiectul „Învață din practică! 

INDIP”. Obiectivul general al proiectului Învață din practica! 

INDIP vizează dezvoltarea resurselor umane prin îmbunătățirea 

utilizării tehnologiilor informației și comunicațiilor, crearea de 

medii de practică în cadrul universității și creșterea accesului la 

activități de învățare la un potențial loc de muncă (stagii de 

practică), care să faciliteze inserția pe piața muncii a absolvenților 

de studii terțiare, pentru un număr de 250 studenți înmatriculați în 

sistemul național de învățământ (licență și master). În perioada 

7.10 – 27.10.2019, se derulează etapa de depunere a dosarelor de 

candidatură în vederea participării în grupul țintă al proiectului 

pentru anul academic 2019-2020. Grupul țintă al proiectului va fi 

format din minimum 100 de studenți, înscriși la programele de 

studii de licență și de masterat din cadrul Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, care frecventează cursurile Facultății de 

Științe Economice și de Administrație Publică și ale Facultății de 

Istorie și Geografie (atât la forma de învățământ cu frecvență, cât 



și la forma de învățământ la distanță). Pentru a fi eligibil, 

candidatul trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele 

cerințe: să fie student sau masterand înmatriculat în anul II (anul 

de studii care prevede disciplina „Practică” în planurile de 

învățământ) în cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, 

la una din facultățile: Facultatea de Științe Economice și 

Administrație Publică sau Facultatea de Istorie și Geografie; are 

domiciliul/reședința în regiunea de Nord-Est, în mediul rural sau 

urban; este cetățean români sau al unui stat membru al Uniunii 

Europene; acceptă să participe la toate activitățile prevăzute în 

cadrul proiectului INDIP; nu beneficiază / nu a beneficiat de 

finanțare prin alte proiecte similare pentru servicii de consiliere 

vocațională și/sau de efectuare a stagiului de pregătire practică; nu 

a mai participat la activități similare în alte proiecte; este de acord 

cu utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate 

pe parcursul perioadei de selecție. 

Selecția grupului țintă va respecta principiului egalității de șanse 

și nediscriminării și se va realiza fără condiționări, deosebiri, 

excluderi, preferințe, restricții bazate pe criterii de rasă, 

naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, 

gen, vârstă, handicap, situație sau responsabilitate familială și alte 

asemenea criterii, care pot conduce la acte de discriminare directă 

sau indirectă. 

Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni (25 iulie 

2018 – 24 iulie 2020). Proiect cofinanțat din Fondul Social 

European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 
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Social Pentru al cincilea an la rând, studenți și profesori ai Facultății de 

Litere și Științe ale Comunicării de la Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava vor participa, în perioada 14-16 octombrie, la 

un laborator de descifrare și aprofundare a creației eminesciene, 

desfășurat la Memorialul Ipotești, sub egida Centrului de Studii 

„Mihai Eminescu”. Potrivit unui comunicat USV, Seminarul 

Eminescu este o activitate devenită deja de tradiție, în acest an 

participând cadre didactice și studenți de la Universitatea „Yuriy 

Fedkovych” din Cernăuți, „Alecu Russo” din Bălți, Centrul 

Universitar Nord din Baia Mare, Universitatea din Tiraspol cu 

sediul la Chișinău, Universitatea „Al.I.Cuza” din Iași și 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. Printre activitățile 

moderate de profesorii suceveni prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu 

și conf. univ. dr. Daniela Petroșel, de reținut masa rotundă 

„Eminescu și noi”, dar și „lecturile în dialog”, având ca obiect de 

studiu poemul postum Icoană și privaz sau capitolele despre 

Eminescu la Cernăuți din Viața lui Eminescu, de G. Călinescu. 

„Va fi un prilej și ca studenții suceveni să se întâlnească cu doi 

poeți importanți, care se vor afla, cu această ocazie, în dialog, 

Grigore Chiper și Gellu Dorian, moment de problematizare a 

condiției poeziei române pe cele două maluri ale Prutului”, mai 

arată sursa citată. 
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Universități 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, în parteneriat cu 

Camera de Comerț și Industrie Suceava și SC Great People Inside 

SRL din Brașov, implementează proiectul „Învață din practică! 

INDIP” – Cod SMIS: 107439. www.ziar.com 

10.10.19 

 



din practică! 

INDIP” 
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Obiectivul general al proiectului Învață din practica! INDIP 

vizează dezvoltarea resurselor umane prin îmbunătățirea utilizării 

tehnologiilor informației și comunicațiilor, crearea de medii de 

practică în cadrul universității și creșterea accesului la activități de 

învățare la un potențial loc de muncă (stagii de practică), care să 

faciliteze inserția pe piața muncii a absolvenților de studii terțiare, 

pentru un număr de 250 studenți înmatriculați în sistemul național 

de învățământ (licență și master). 

În perioada 7.10 – 27.10.2019, se derulează etapa de depunere a 

dosarelor de candidatură în vederea participării în grupul țintă al 

proiectului pentru anul academic 2019-2020. Grupul țintă al 

proiectului va fi format din minimum 100 de studenți, înscriși la 

programele de studii de licență și de masterat din cadrul 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, care frecventează 

cursurile Facultății de Științe Economice și de Administrație 

Publică și ale Facultății de Istorie și Geografie (atât la forma de 

învățământ cu frecvență, cât și la forma de învățământ la distanță). 

Pentru a fi eligibil, candidatul trebuie să îndeplinească, cumulativ, 

următoarele cerințe: să fie student sau masterand înmatriculat în 

anul II (anul de studii care prevede disciplina „Practică” în 

planurile de învățământ) în cadrul Universității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava, la una din facultățile: Facultatea de Științe 

Economice și Administrație Publică sau Facultatea de Istorie și 

Geografie; are domiciliul/reședința în regiunea de Nord-Est, în 

mediul rural sau urban; este cetățean români sau al unui stat 

membru al Uniunii Europene; acceptă să participe la toate 

activitățile prevăzute în cadrul proiectului INDIP; nu beneficiază 

/ nu a beneficiat de finanțare prin alte proiecte similare pentru 

servicii de consiliere vocațională și/sau de efectuare a stagiului de 



pregătire practică; nu a mai participat la activități similare în alte 

proiecte; este de acord cu utilizarea și prelucrarea datelor cu 

caracter personal furnizate pe parcursul perioadei de selecție. 

Selecția grupului țintă va respecta principiului egalității de șanse 

și nediscriminării și se va realiza fără condiționări, deosebiri, 

excluderi, preferințe, restricții bazate pe criterii de rasă, 

naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, 

gen, vârstă, handicap, situație sau responsabilitate familială și alte 

asemenea criterii, care pot conduce la acte de discriminare directă 

sau indirectă. 

Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni (25 iulie 

2018 – 24 iulie 2020). 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul 

Operațional Capital Uman 2014-2020. 

 

Informații suplimentare: www.practicasv.ro,  www.fonduri-ue.ro 
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Cultural 

 

Ansamblul Studențesc ARCANUL USV face înscrieri, ca în 

fiecare toamnă,  pentru formația de jocuri populare, soliști vocali 

și instrumentiști. 

 

Pe pagina oficială a ansamblului,  Ansamblul Arcanul USV 

Suceava Romania, a fost postat un comunicat pe care îl redăm în 

cele ce urmează: 

DE CE SĂ VENIȚI LA ANSAMBLUL NOSTRU? 



Venind la Ansamblul Studențesc ARCANUL USV, puteți deveni 

ambasadori ai Universității Ștefan cel Mare Suceava și ai Casei de 

Cultură a Studenților din Suceava, stârnind admirația publicului 

din țară și străinătate… 

Venind în cadrul Ansamblului Studențesc ARCANUL USV, ai 

ocazia să-ți faci prieteni noi, ai ocazia de a socializa permanent… 

Venind în cadrul Ansamblului Studențesc ARCANUL USV, vei 

avea parte de o experiență de viață unică, vei avea parte de 

călătorii în țară și străinătate, vei ajunge în locuri unde nici nu 

visezi. 

Dacă ești student(ă), te așteptăm până pe 21 octombrie 2019, de 

luni până vineri, între orele 9-16, la sediul Casei de Cultură a 

Studenților din Suceava, str. Zorilor nr. 6 (lângă supermarket 

Albina), să vă înscrieți pentru preselecții. 

Dacă nu ești student(ă), ne poți lăsa un mesaj privat pe pagina 

Ansamblului. 

Relații suplimentare pentru formația de jocuri populare la telefon 

0740099781, pentru soliști vocali și instrumentiști prin mesaj 

privat pe pagina Facebook a Ansamblului. 

 

Adi Pîrgaru 
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Sport 

 

CSU Suceava a ajuns la disputa cu principala contracandidată la 

primul loc al clasamentului Seriei A a Diviziei A de handbal 

masculin, cel cu vecinii de la Magnum Botoșani. Partida are 

valențe deosebite pentru că formația gazdă are în componență o 

grămadă de suceveni, începând cu Florin Ciubotariu, Bogdan 



Botoșani 

 

 

Șoldănescu, Cristian Adomnicăi, Lăzurcă, Lazoreac, Nicolaievici 

și sârbul Lajovic. 

„Știm că ne așteaptă un meci dificil, din această cauză am și jucat 

un meci de pregătire la Vaslui. A fost bine, am verificat ce putem 

într-un joc de calibru și nu am avut accidentări. 

Deși am urmărit echipa din Botoșani, niciun meci nu seamănă cu 

altul și noi ne-am pregătit în consecință. Vom avea în față o echipă 

alcătuită din jucători cu mare experiență competițională, vom avea 

o atmosferă încărcată la Botoșani și suntem pregătiți pentru aceste 

lucruri. 

Am schimbat toată echipa față de anul trecut și ce vom reuși în 

acest sezon competițional va fi numai prin muncă. Vrem toate cele 

trei puncte puse în joc, la fel ca și adversarii noștri, și ne vom lupta 

pentru ele”, a declarat antrenorul echipei CSU Suceava, Adrian 

Chiruț. 

„Echipa din Botoșani are în componență jucători de mare valoare 

și cu mare experiență și trebuie să fim atenți. Ne-am pregătit bine, 

avem o formație foarte tânără și dornică de afirmare și vrem să 

câștigăm” a completat și tânărul portar Eduard Duman. 
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Educație 

Catedra de Filologie Română și Clasică din cadrul Universității 

Naționale „Yurii Fedkovici” din Cernăuți organizează Colocviul 

Internațional de Științe ale Limbajului „Eugeniu Coșeriu”, cu 

tema „Schimbarea lingvisticii și schimbări în lingvistică”, între 

11-12 octombrie 2019, la Facultatea de Filologie. Este a XV-a 

ediție a acestui colocviu, unic în lume prin specificul său tematic, 



 dar și organizatoric, întâlnirile având loc o dată la doi ani la 

Suceava, Cernăuți și Chișinău. 

De la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava vor fi prezenți 

la colocviu peste 25 de profesori, studenți și doctoranzi. Colocviul 

numără aproape 100 de participanți din România, Ucraina, 

Republica Moldova, Elveția și Germania. În programul 

Colocviumului sunt planificate ședințe în plen, activități pe 

secțiuni și mai multe direcții tematice. 

Profesorul univ. DHC Sanda-Maria Ardeleanu a remarcat 

numărul mare de tineri cercetători, doctoranzi în domeniul 

științelor limbajului, care prezintă comunicări științifice în cadrul 

secțiunilor colocviului, afirmând: „Se vor dezbate problemele ce 

țin de cultură și limbaj, în contextul schimbării lingvisticii, 

resimțită mai puternic ca niciodată, determinată de mutații socio-

culturale și istorice marcante. Colocviul Internațional de Științe 

ale Limbajului constituie unul dintre argumentele cele mai solide 

în demonstrarea actualității lingvisticii coșeriene, dar și a 

importanței studiilor lingvistice și literare, traductologice, pentru 

conservarea limbilor, prin ele, a identității noastre.” 

Eugeniu Coșeriu s-a născut în anul 1921, în comuna Mihăileni, 

județul interbelic Bălți, România, astăzi în Republica Moldova. A 

absolvit liceul „Ion Creangă” din orașul Bălți, apoi și-a continuat 

studiile în filologie la universitățile din Iași și Roma, după care a 

studiat filosofie la Universitatea din Milano. 

Fondatorul primei școli lingvistice din America de Sud și al Școlii 

lingvistice de la Tübingen, părinte a ceea ce azi se numește 

lingvistica integrală, Eugeniu Coșeriu s-a impus la nivel mondial 

în elita lingvisticii moderne, devenind unul dintre cei mai 



importanți lingviști ai secolului XX. A fost Doctor Honoris Causa 

a aproape 50 de universități din întreaga lume, membru al mai 

multor academii, între care menționăm Academia Regală a 

Spaniei, Academia de Limbă din Chile, Academia Regală a 

Norvegiei, Academia de Științe din Milano, Academia Bavareză 

din München, Academia Europeană din Londra (European 

Academy of Sciences), Academia de Științe din Heidelberg, 

Academia Româno-Americană etc. A publicat zeci de volume și 

sute de studii, traduse în foarte multe limbi, inclusiv în finlandeză, 

cehă, rusă și japoneză, și a lăsat și o impresionantă operă în 

manuscris. Arhiva E. Coșeriu de la Universitatea „KarlEberhard” 

din Tübingen, inaugurată în anul 2005, a început publicarea unor 

opere magistrale inedite. 

 

- Acuzațiile Green 

Peace România 

privind tăierile 

ilegale de la 

Ocolul Silvic 

Vama infirmate de 

o expertiză tehnică 

independentă 

www.info-suceava.com 

09.10.19 

Actualitate Regia Națională a Pădurilor Romsilva, a transmis un comunicat 

de presă în care se arată că o expertiză tehnică independentă a 

infirmat acuzațiile lansate de Green Peace România privind 

lucrările la Ocolul Silvic Vama. […]  

Expertul independent care a realizat expertiza pentru suprafețele 

de teren cu vegetație forestieră defrișate de la Vama este 

conferențiarul universitar dr. Florin Clinovschi de la Facultatea de 

Silvicultură din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava. Este expert evaluator extern în cadrul Agenției Române 

de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) , 

Expert tehnic judiciar, având ca principale activități și 

responsabilități Efectuarea de expertize tehnice judiciare dispuse 

de diferite instanțe judecătorești. Tipul activității sau sectorul de 

activitate: Expertize Tehnice în specializarea Silvicultură și 



Exploatări Forestiere, Conferențiar universitar doctor inginer la 

Facultatea de Silvicultură Suceava. Activități didactice la 

disciplinele „Dendrologie” și „Diversitatea ecologică a speciilor 

lemnoase”(cursuri, lucrări practice, activități asistate, stagii 

practice); Coordonator de lucrări de licență și lucrări de disertație; 

referent științific în comisii de susținere publică a tezelor de 

doctorat. 

 

 

Agenția de 

Presă Așii 

Români

  

Prorectorul USV 

Ștefan Purici, 

distins cu titlul de 

Doctor Honoris 

Causa al 

Universității 

„Yurii Fedkovici” 

Cernăuți 

www.asiiromani.com 

10.10.19 

- Profesorul univ. dr. Ștefan Purici, prorectorul cu imaginea 

universității, relații internaționale și dezvoltare europeană al 

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

cu titlul de Doctor Honoris Causa al Universității Naționale „Yurii 

Fedkovici”, în cadrul unui eveniment prilejuit de celebrarea a 144 

de ani de învățământ superior la Cernăuți. 

Manifestarea, care a avut loc în Sala de Marmură a universității 

cernăuțene, în data de 3 octombrie, s-a bucurat de prezența unor 

delegații academice din Polonia, Norvegia, Elveția, Republica 

Moldova, Israel și România, alături de conducerea universității 

gazdă și reprezentanții autorităților locale. De asemenea, au 

participat reprezentanți ai misiunilor diplomatice la Cernăuți, 

printre care Consulul General al României la Cernăuți, Irina 

Loredana Stănculescu, și consulul onorific al Germaniei la 

Cernăuți, Alexandr Shlamp. 

Potrivit unui comunicat al USV, „prof. univ. dr. Ștefan Purici este 

absolventul Facultății de Istorie a Universității <Yurii Fedkovici> 

din Cernăuți și s-a remarcat, de-a lungul timpului, printr-o 



contribuție însemnată în domeniul cercetării istoriei Bucovinei, 

fiind coordonator al unor proiecte științifice internaționale 

dedicate studiului acestei zone, dar și printr-o implicare constantă 

și de succes în dezvoltarea relațiilor de colaborare în domeniul 

științific, educațional, cultural și umanitar dintre universitățile din 

Suceava și Cernăuți, argumente care au stat la baza deciziei de 

conferire a titlului onorific de Doctor Honoris Causa”. 

În intervenția sa din cadrul ceremoniei, prof. univ. dr. Ștefan 

Purici a descris Universitatea din Cernăuți ca fiind o instituție care 

a rămas întotdeauna un loc al respectului pentru adevăr, scenă 

deschisă pentru schimbul de idei, „o universitate în care persoana 

– personalitate, talent sau pur și simplu un student conștiincios – 

resimțea respectul din partea profesorilor, găsea locul și timpul 

pentru îmbogățirea spirituală și intelectuală, pentru pregătirea 

temeinică, în încercarea de a răspunde provocărilor zilei de 

mâine.” Totodată, acesta a reamintit faptul că la Universitatea din 

Cernăuți au predat sau au obținut educație universitară 

recunoscută în toată Europa sau chiar în întreaga lume, savanți, 

viitori mitropoliți ai diferitelor eparhii, oameni de stat, oameni de 

afaceri de succes, scriitori talentați, artiști ș.a. 

Plin de emoție și încărcătură spirituală a fost și mesajul privind 

ținutul Bucovinei, denumit de prof. univ. dr. Ștefan Purici „o 

moștenire pe care suntem obligați să o transmitem copiilor și 

nepoților noștri prosperă și fericită! Nu avem niciun drept să 

pierdem acest patrimoniu pe care l-am creat. Nu trebuie să uităm 

de ziua de alaltăieri germano-austriacă a universității și a 

Bucovinei, trebuie să ne amintim despre ziua de ieri românească 

a regiunii noastre. Noi – în special comunitățile noastre 

universitare – suntem obligați să sprijinim cooperarea ucraineano 



– română de astăzi, dar noi toți – profesori, studenți sau pur și 

simplu locuitori obișnuiți ai acestui ținut încântător – avem datoria 

sfântă să construim ziua de mâine europeană a Bucovinei și a 

Alma Mater.” 

 


