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Ziua Mondială a Pâinii, marcată la USV 

Miercuri, 16 octombrie, Facultatea de Inginerie Alimentară din 

cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava și compania 

SC MOPAN SA Suceava vor sărbători Ziua Mondială a Pâinii, 

Ziua Mondială a Alimentației și Ziua Națională a Asociației 

Specialiștilor de Industrie Alimentară din România, prin 

organizarea workshopului „Profilul inginerului de industrie 

alimentară – între percepție și cerințe”, aflat la cea de-a cincea 

ediție. Evenimentul va avea loc în Aula din corpul E, începând cu 

ora 11.00. 

Acesta le oferă participanților la eveniment oportunitatea de a 

vorbi despre pâine și despre brutari, de a afla mai multe despre 

istoria produsului, despre importanța și viitorul acestuia, dar și 

despre importanța alimentației sănătoase, în general. 

Evenimentul este menit să păstreze și să mărească numărul de 

contacte cu firme de profil, deosebit de utile pentru viitorii 

specialiști din domeniul Ingineria Produselor Alimentare și pentru 

cadrele didactice în stabilirea direcțiilor de cercetare aplicativă. 
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 Din programul evenimentului fac parte luări de cuvânt precum 

„MOPAN Suceava – pasiune, inovație, responsabilitate și ...multă 

dăruire!”, „Trecut, prezent și viitor în industria de panificație”, 

„Pâinea MOPAN – calitate și tradiție”. 
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________ Pe 11 octombrie 2019, o delegație reprezentativă a Universității 

Tehnice a Moldovei (UTM) s-a deplasat la Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava (USV), pentru a participa la o ședință 

comună privind analiza prin care masteranzii UTM au 

posibilitatea de a obține o diplomă dublă – una din Republica 

Moldova, de la UTM, și alta din România, de la USV – o 

realizare de pionierat pentru învățământul superior din cele două 

țări, a cărei bază se punea acum doi ani, în 2017. 

Marele avantaj al studenților moldoveni care își fac simultan 

două programe de studiu este faptul că aceștia obțin din partea 

USV o a doua diplomă, recunoscută european și mondial, și în 

același timp pot studia aproape de familia lor, aproape de casă – 

aproximativ un semestru în țara parteneră și alte trei semestre 

acasă, transmite site-ul UTM. 

„Acest acord a fost încheiat după lungi negocieri și protocoale de 

echivalare a disciplinelor comune, având grijă ca cel puțin 75-80 

% din conținuturi să fie identice. Aceste eforturi și-au avut însă 

rostul, acesta exprimându-se în tezele susținute de către 

masteranzi, dar și în obținerea celor două diplome de studii, ceea 

ce reprezintă un pas important în integrarea economico-culturală 

europeană”, a menționat rectorul UTM. 

În baza Acordului de dublă diplomă, semnat pe un termen de 

cinci ani, au fost organizate următoarele programe comune de 



studii superioare de master: „Inginerie electrică”, „Energie și 

mediu”, „Electroenergetică” (FEIE), „Calculatoare și rețele 

informaționale”, „Tehnologii informaționale” (FCIM), „Calitatea 

și securitatea produselor alimentare” (FTA) și „Administrarea 

afacerii” (FIEB), iar studenții UTM au susținut în acest an, la 

USV – cea mai bună Universitate a Bucovinei, peste 30 de teze. 

Este un rezultat extraordinar, pe care cele două universități își 

doresc să-l dezvolte în continuare, participanții la întrevederea de 

față analizând și modalitățile de eficientizare a acestui proces 

ulterior. 
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Aproape 100 de 

studenți și 

profesori din cinci 

țări au participat la 

Colocviul 

Internațional de 

Științe ale 

Limbajului 

„Eugeniu 

Coșeriu”, 

organizat de 

Catedra de 

Filologie Română 

și Clasică din 

cadrul 

Universității din 

Cernăuți 
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Catedra de Filologie Română și Clasică din cadrul Universității 

Naționale „Yurii Fedkovici” din Cernăuți a organizat 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. A fost 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 au fost prezenți la colocviu peste 25 de 

profesori, studenți și doctoranzi. Colocviul a numărat aproape 100 

de participanți din România, Ucraina, Republica Moldova, Elveția 

și Germania. În programul Colocviului au fost planificate ședințe 

în plen, activități pe secțiuni și mai multe direcții tematice. 

Potrivit unui comunicat al USV, Reprezentantul Consulatului 

General al României la Cernăuți, consul Edmond Neagoe, a 

declarat la deschiderea oficială a colocviului: „Vreau să vă felicit 

astăzi pentru că puneți în lumină activitatea celui mai mare și 

 

www.suceavalive.ro 



 important lingvist, nu numai al secolului trecut, ci și al secolului 

acesta, care unește oamenii și secolele, iar contribuția lui Eugeniu 

Coșeriu în domeniul lingvisticii internaționale este astăzi o 

contribuție pe deplin recunoscută”. 

Sursa citată arată că din partea Comitetului de organizare, 

prof.univ.dr. DHC Sanda-Maria Ardeleanu a mulțumit 

universității gazdă pentru disponibilitatea de a primi această nouă 

întâlnire regională și internațională a profesorilor și cercetătorilor 

coșerieni:  „Vă rog să-mi permiteți ca, în numele organizatorilor 

suceveni ai celei de a XV-a ediții a Colocviului Internațional de 

Științe ale Limbajului „Eugeniu Coșeriu”, să exprim bucuria 

regăsirii la Cernăuți, capitala istorică și culturală a Bucovinei de 

care ne simțim legați, prin atâtea fire văzute și nevăzute. 

Mulțumim din tot sufletul domnului rector al universității gazdă, 

întregii conduceri a acestei minunate instituții academice, 

domnului prorector Petro Fochuk, pentru disponibilitatea de a 

primi această nouă întâlnire regională și internațională 

profesorilor și cercetătorilor coșerieni, pentru întreg sprijinul 

acordat organizatorilor! Mulțumim întregii echipe a Consulatului 

General al României la Cernăuți, doamnei Consul General Irina-

Loredana Stănculescu, pentru deschiderea către dialogul 

academic, științific și cultural, pentru sprijinul organizatoric pe 

care l-am resimțit mereu. Mulțumirile noastre se îndreaptă, cu 

toată puterea, și către colegii de la Catedra de Filologie clasică și 

română, personal către doamna conf. Galina Zagaiska, și către toți 

membrii colectivului de organizare a acestei ediții a CISL, pentru 

efortul imens depus pe parcursul unui întreg an universitar pentru 

ca noi, astăzi, să putem 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”. 

Interesul manifestat pentru lingvistica coșeriană se deschide tot 

mai mult în universități și institute de cercetare. Biblioteca USV a 

primit, în cursul lunii iunie 2019, o importantă donație din partea 

Arhivelor „Eugeniu Coșeriu” de la Tübingen, al căror director este 

eminentul cercetător și profesor Johannes Kabatek, DHC al 

universității sucevene, constând în manuscrise coșeriene de 

maxim interes. Așa se face că în cadrul unui proiect care va fi 

depus în această lună, încercăm să convingem asupra necesității 

înființării Centrului Internațional de Studii Integraliste la Suceava. 

Colocviul Internațional de Științe ale Limbajului constituie unul 

dintre argumentele cele mai solide în demonstrarea actualității 

lingvisticii coșeriene, dar și a importanței studiilor lingvistice, 

literare și traductologice pentru conservarea limbilor și, prin ele, a 

identității noastre, mai arată comunicatul USV. 
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University 
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Un număr de 17 universități românești sunt prezente în primele 

300 de universități în QSc GB University Ranking 2020 – 

Emerging Europe & Central Asia. 

Universitatea „Babeș-Bolyai” se află pe locul 40, Universitatea 

din București ocupă locul 42, Universitatea „Alexandru Ioan 

Cuza” din Iași – 68, Universitatea Politehnica București – 72, 

Universitatea de Vest din Timișoara – 74, Universitatea Tehnică 

“Gheorghe Asachi” din Iași – 80, Universitatea Politehnica din 
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Timișoara – 109, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – 119, 

Universitatea „Transilvania” din Brașov – 137, Universitatea 

„Dunărea de Jos” din Galați – 137, Universitatea din Suceava – 

144, Academia de științe Economice din București – 155, 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu – 176. 

În clasament se mai află Universitatea din Craiova (locul 190), 

Universitatea din Oradea (între locurile 211 – 220), Universitatea 

„Ovidius” din Constanța (între 251 – 300), Universitatea de Științe 

Agronomice și Medicină Veterinară din București (între 251 – 

300). 

„Felicitări tuturor celor 17 universități românești prezente în 

primele 300 de universități în QSc GB University Ranking 2020 

– Emerging Europe & Central Asia, prestigios top al 

universităților”, a transmis Sorin Cîmpeanu, președinte al 

Consiliului Național al Rectorilor din România. 

Potrivit acestuia, topul ia în considerare 10 indicatori, între care 

reputația academică, reputația universității în rândul angajatorilor, 

numărul de lucrări științifice, dar și numărul de studenți 

internaționali. 

„Doresc să adresez felicitări tuturor universităților românești care 

au reușit să își demonstreze calitatea în plan internațional. Acest 

top a apărut astăzi și ia în considerare un număr de 10 indicatori. 

În primul rând este indicatorul care se referă la reputația 

academică, apoi este reputația universității în rândul angajatorilor, 

numărul de lucrări științifice publicate de personalul didactic și de 

cercetare al universității, apartenența la rețele internaționale, 

impactul în mediul online, numărul de citări per articol al cadrelor 
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didactice și cercetătorilor din universitate, numărul de studenți 

internaționali și activitatea de internaționalizare a universităților – 

este indicatorul general cu privire la internaționalizarea 

activităților universității”, a precizat președintele Consiliului 

Național al Rectorilor, Sorin Cîmpeanu.  
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cursurile 

organizate de 

Centrul de Limbi 
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Suceava 

În cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) a 

fost înființat, în anul 2013, Centrul de Limbi și Culturi Străine 

SYNERGIA LINGUARUM (CLCSSL), afiliat Departamentului 

de Limbi și Literaturi Străine al Facultății de Litere și Științe ale 

Comunicării (FLSC). 

Între 14.10 și 20.12.2019, CLCSSL organizează o nouă sesiune 

de înscrieri pentru anul academic 2019-2020, în intervalul orar 

16.00-18.00, de luni până vineri, în holul de la intrare din Corpul 

A, într-un spațiu amenajat lângă Decanatul FLSC, la următoarele 

cursuri: 

1. a) cursuri de obținere certificat național de competență 

lingvistică pentru toate nivelurile (la limbile engleză, 

franceză, germană, spaniolă, italiană, chineză, coreeană, 

japoneză, ucraineană, rusă, polonă); 

1. b) cursuri de obținere certificat internațional de 

competență lingvistică la: 

Engleză 

Cambridge English Preliminary (PET), Cambridge English First 

Certificate (FCE), Cambridge English Advanced (CAE), 



Cambridge English Proficiency (CPE), International English 

Language Testing System (IELTS). Examenele se pot ține în 

cadrul USV, după finalizarea modulului corespunzător tipului de 

certificat. 

Germană 

Goethe-Zertifikat: toate nivelurile  

NOTA BENE (1): cursurile de chineză și coreeană se desfășoară 

în regim gratuit, iar înscrierile se fac în Corpul H, cam. H105, la 

domnul conf. dr. Alexandru Nedelea (tel. 0740019277). 

Cu excepția limbilor chineză și coreeană, cursurile la toate 

limbile se vor desfășura în perioada martie-iunie 2020 și au ca 

format module de 50 de ore, cu 4 ore pe săptămână, iar 

formațiile de studiu cuprind min. 15 cursanți. 

Valoarea taxei  este de 500 RON pentru un modul integral de 50 

de ore. Această valoare se reduce 

1. a) la 300 RON pentru studenții la programele de licență, 

masterat și doctorat ale USV, precum și pentru angajații 

USV (completare cerere și anexare adeverință la formular 

de înscriere) 

2. b) la 400 RON pentru elevi, pentru studenții la 

programele de licență, masterat și doctorat ale altor 

universități, pentru membrii fundației Alumni USV, 

precum și pentru șomeri (completare cerere și anexare 

adeverință la formular de înscriere). 



 NOTA BENE (2): 

Pentru COPIII CU VÂRSTA CUPRINSĂ între 10 și 13 ANI 

formularul de înscriere va fi completat de către unul dintre 

PĂRINȚI, iar la acesta se va atașa o copie xerox a 

CERTIFICATULUI DE NAȘTERE. Cursanții din această 

categorie vor beneficia de REDUCEREA aplicată în cazul 

elevilor, mai precis de 100 de lei (pe baza unei adeverințe 

eliberate de secretariatul școlii). 

Detalii se pot obține la numărul de telefon 0743694611, de luni 

până vineri, între orele 14-16, iar informații suplimentare sunt 

postate în timp util pe contul public de Facebook, la 

https://www.facebook.com/CLCSSL și pe pagina web a 

centrului, www.synergialinguarum.ro. 

În perioada martie-iulie 2020, CLCSSL efectuează pentru 

persoane interesate, și care nu au urmat cursurile organizate în 

cadrul centrului, testarea competențelor lingvistice la limbile 

menționate mai sus, cu eliberarea unui atestat de cunoaștere a 

limbii. 

În speranța că CLCSSL va răspunde interesului crescând al 

comunității noastre pentru limbile străine, echipa centrului îi 

așteaptă pe viitorii cursanți să descopere noi teritorii lingvistice 

sub de-acum bine-cunoscutul motto: 

„Limba iscusită este singura unealtă tăioasă care se ascute pe 

măsură ce o folosești” (Washington Irving). 
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Adelina 

Talpalariu 

 

 

Vali Boghean 

Band concertează, 

mâine, la Suceava 

 

Casa de Cultură a Studenților din cadrul Universității „Ștefan cel 

Mare” Suceava invită sucevenii la un spectacol oferit de Vali 

Boghean Band, pe scena Teatrului Municipal „Matei Vișniec” 

Suceava. Evenimentul este programat de la ora 19.00, joi, 17 

octombrie. 

Valentin Boghean este unul dintre cei mai talentați muzicieni din 

Republica Moldova. Pe lângă vocea sa inconfundabilă, Vali este 

cunoscut ca fiind un maestru al instrumentelor aerofone, incluzând 

trompeta, saxofonul, flautul, tilinca, kavalul, dudukul, cimpoiul și 

clarinetul, dar nu ratează ocazia de a-și cuceri audiența cu 

interpretări la chitară clasică și bass. El va fi acompaniat de un 

band ce are în componență unii dintre cei mai buni muzicieni din 

Republica Moldova, cu o mare experiență internațională. 

 

Prețul unui bilet este de 40 de lei sau 20 de lei pentru elevi, 

studenți și pensionari. 

Biletele se pot achiziționa online pe www.ccs-sv.rosau de la 

sediul Casei de Cultură a Studenților din strada Zorilor Nr. 6, 

lângă magazinul Albina. 

Informații suplimentare la 0752 092 606. 

 

Oana Nuțu Inspectoratul 

Școlar va controla 

toți profesorii 

intrați în sistem în 

ultimii ani pentru 

a-i depista pe cei 

care nu au 

www.obiectivdesuceava.ro 

16.10.19 

Suceava Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Suceava trebuie să verifice 

profesorii care au intrat în învățământ începând cu anul 2012 

și până în prezent, pentru a depista care dintre ei nu au finalizat 

pregătirea psihopedagogică. Până anul acesta, puteau să se 

înscrie pentru examenul de titularizare și cadrele didactice care 

nu aveau modulele pedagogice absolvite, dar erau obligați de 

metodologie să le finalizeze în maximum un an de zile de la 

http://www.ccs-sv.ro/


finalizat pregătirea 

psihopedagogică 

angajarea în școală, însă nu exista și o prevedere care să impună 

verificarea lor. Proiectul metodologiei de mobilitate a 

personalului didactic în anul școlar 2020-2021, aflat în dezbatere 

la Ministerul Educației, prevede ca obligatorie finalizarea 

pregătirii psihopedagogice pentru candidații la titularizare de 

anul viitor, iar inspectoratele școlare trebuie ca până pe 30 

ianuarie 2020 să verifice dacă profesorii angajați din 2012 

încoace au aceste cursuri psihopedagogice, în caz contrar nu pot 

participa la Titularizare anul viitor. […] 

La nivelul județului nostru, cursurile pentru formarea 

psihopedagogică sunt organizate de către Departamentul de 

Specialitate cu Profil Psihopedagogic, din cadrul Facultății de 

Științe ale Educației a Universității „Ștefan cel Mare” Suceava 

 

N.B. 

 

La Biroul Francez 

Suceava, altă 

proiecție de film 
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Actualitate 

 

Biroul Francez Suceava anunță că în data de 16 octombrie, 

începând cu ora 17, grupa de copii cu vârste între 7 și 13 ani 

continuă aventura pe tărâmul limbii franceze, însoțită de lector 

dr. Mariana Șovea de la Facultatea de Litere și Științe ale 

Comunicării din cadrul USV. La cursul de săptămâna aceasta, 

micii francofoni vor învăța culorile și rechizitele școlare, vor 

cânta și se vor juca  alături de ariciul Léo și de prietenii săi. La 

activitate va fi prezentă și noua lectoriță de franceză, Sophie 

Bordas, care va propune activități interesante pentru fixarea 

cuvintelor noi și utilizarea acestora în comunicarea cotidiană, 

mai arată organizatorii. Începând cu ora 18,  toți iubitorii de film 

francez vor putea vedea „Les aventuriers”, în regia lui Robert 

Enrico, cu actori de marcă, îndrăgiți pentru interpretarea 

magistrală a rolului primit: Lino Ventura, Alain Delon, Serge 

Reggiani, Joanna Shimkus. Activitățile fac parte din proiectul 

„Francofonia în comunitate”, realizat de Biroul Francez din 



Suceava  în colaborare cu Centrul de Reușită Universitară (CRU) 

din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava și sprijinit 

de  Agenția Universitară a Francofoniei. Intrarea este liberă. 

 

_______ Ansamblul 

Studențesc 

ARCANUL USV 

face înscrieri 

pentru formația de 

jocuri populare, 

soliști vocali și 

instrumentiști 

www.info-suceava.com 
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Actualitate 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, se spune: 

„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… 

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.” 
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Local 

Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” a sărbătorit, ieri, ziua 

instituției de învățământ, aleasă după ziua de naștere a 

compozitorului Ciprian Porumbescu. În acest an, programul 

manifestărilor a inclus și proiectul „Punți între generații”, care a 



„Ciprian 

Porumbescu” s-au 

bucurat, ieri, 

împreună de „Ziua 

Colegiului” 

adus alături de elevii și profesorii liceului membri ai asociației 

israeliene „Copiii Sucevei”, din care fac parte evrei originari din 

Suceava emigrați în Israel, Canada și Statele Unite ale Americii. 

[…] 

Partea a doua a manifestării a fost dedicată proiectului „Punți 

între generații”, prezentat succint de trei dintre artizanii acestuia 

– directorul Colegiului de Artă, prof. Alexandra Bejinaru, prof. 

univ. dr. Elena-Brândușa Steiciuc, de la Universitatea „Ștefan cel 

Mare” Suceava, și autorul Beni Budic, originar din Suceava și 

plecat în Israel din anii ’60, de la ale cărui nuvele publicate de 

revista „Bucovina literară” în anii 2017-2018 a pornit acest 

proiect educațional. Prof. Steiciuc a subliniat că ideea a fost 

lansată de o altă suceveancă plecată în Israel, dr. Lily Weintraub 

Pauker, care a reușit să coaguleze „Copiii Sucevei” într-o acțiune 

menită să transmită generațiilor de astăzi „informații de tip 

memorialistic privind viața publică și viața privată în vechea 

Cetate de Scaun, de-a lungul secolului XX: viața familială, 

educația, elemente ale cotidianului - alimentația, îmbrăcămintea, 

modalitățile de a petrece timpul liber”, după cum a spus prof. 

Brândușa Steiciuc. La reușita proiectului au contribuit atât 

profesorii Camelia Rusu Sadovei, Manuela Muscă, Iulia 

Buraciuc și toți ceilalți profesori coordonatori ai elevilor din 

„publicul țintă”, cât și copiii care au îmbrățișat ideea. 

[…] 

La Literatură - premiul I a fost acordat Iustinei Caliniuc, premiul 

II - Maria Sburlea și premiul III – Oana Burac. Premiul I a fost 

de 200 de lei, premiul II - 150 de lei, premiul III - 100 de lei și  

mențiunea - 50 de lei. Președintele juriului a fost Elena-Brândușa 



Steiciuc. Precizăm că la Ziua Colegiului de Artă „Ciprian 

Porumbescu” a fost prezentă și președinta asociației „Suceava’s 

children”, dr. Lily Weintraub Pauker. 

Pe lângă evenimentul de la liceu, asociația a organizat la 

cimitirul evreiesc și la sinagoga din oraș și activități de 

comemorare a 78 de ani de la deportarea evreilor bucovineni în 

Transnistria. 

 


