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Social Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) a găzduit, în 

perioada 17-19 octombrie 2019, două evenimente științifice 

internaționale interdisciplinare, de excepție pentru cei interesați de 

interacțiunile dintre tehnologie/inginerie și filosofie/etică: cea de-

a VIII-a ediție a conferinței PHEADE și cea de-a IV-a ediție a 

conferinței EPHES, arată un comunicat de presă al USV. 

 

Potrivit sursei citate, „invitații din străinătate prezenți la Suceava 

au fost secondați de participanții online, într-o adevărată 

demonstrație de virtuozitate academică, în Aula din corpul E – 

prezentările principale,  precum și în Sala D101 (corpul D) și Sala 

Senatului din Corpul A – prezentările plenare.” 

Imagine ilustrativă 

 

Anul acesta, Universitatea a fost onorată de prezența la Suceava a 

unor cercetători de renume și personalități de prim rang ale vieții 

academice internaționale: m.c. acad. Mircea Dumitru, Rectorul 

Universității București, acad. Alexandru Boboc, alături de 

profesorii Selmer Bringsjord, de la Rensselaer Polytechnic 

Institute – S.U.A., Lorenzo Magnani – Universita di Pavia, Italia, 

Stefan Lorenz Sorgner – John Cabot University, Roma, Italia, 

Colin Schmidt – Université du Maine, Franța, Abdel Rahman 

Alzoubaidi – Universitatea de Inginerie Aplicată din Amman, 

Iordania, Carlos Eduardo Montano – Universidad Autonoma da 

Ciudad Juarez, Mexic. 
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Cu prezentări online au participat: Robert K. Logan – University 

of Toronto, Canada; Marcin Schroeder – Tohoku University in 

Sendai, Japonia; Kuruvilla Pandikattu – JDV University, Pune, 

India și Peter Boltuc – University of Illinois, Springfield, U.S.A. 

 

Partenerii organizării manifestărilor științifice amintite sunt: 

Societatea Română de Filosofie, Inginerie și Tehnoetică (SRFIT), 

Laboratorul de Inventică „Dorel Cernomazu” și Centrul de Etică 

Aplicată (USV), precum și Jurnalul European de Știință și 

Teologie, Societatea Științifică CYGNUS – Centru UNESCO și 

Editura LUMEN, alături de un consorțiu de școli din județul 

Neamț. 

 

USV precizează că manifestările științifice organizate până acum 

de Centrul de cercetare EPHES și de Școala Doctorală de Filosofie 

de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (șapte conferințe 

PHEADE și trei EPHES) fac dovada efortului de a crea o adevărată 

școală de filosofie a tehnologiei și ingineriei, unică în cercetarea 

interdisciplinară științifică și filosofică românească. Acest fapt este 

demonstrat și de personalitățile științifice internaționale și 

naționale, vorbitori principali la edițiile anterioare, care au devenit 

Doctor Honoris Causa ai Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, precum Luciano Floridi, de la Oxford University și 

Cambridge University, Marcelo Dascal, de la Tel Aviv University, 

Lorenzo Magni, de la Universita di Pavia, Academician Alexandru 

Surdu, Director al Institutului de Psihologie și Filosofie 

„Constantin Rădulescu Motru” al Academiei Române, 

Academician Alexandru Boboc, membru al Academiei Române, 

Academician Teodor Dima, membru al Academiei Române, dar și 

de prezența unor cercetători excepționali din Franța, India, 

Iordania, Japonia, Polonia, Italia, Mexic, Regatul Unit sau S.U.A, 

mai arată comunicatul USV. 
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_________ 

 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava va găzdui, în perioada 

octombrie-noiembrie 2019, cea de-a patra ediţie a competiţiei 

internaţionale de securitate cibernetică CTF („Capture The Flag”) 

dedicată studenţilor, informează organizatorii. 

După o etapă de calificări, care va avea loc în perioada 24-25 

octombrie, vor fi selectate echipele finaliste care vor concura în 

cadrul competiţiei în intervalul 27-29 noiembrie. 

Principalul obiectiv al acestei competiţii este să îi încurajeze pe 

studenţi să îşi perfecţioneze competenţele şi să îşi îmbunătăţească 

abilităţile practice şi intelectuale în domeniul securităţii 

cibernetice. Competiţia constă în rezolvarea unor diferite provocări 

prin exploatarea slăbiciunilor şi vulnerabilităţilor aplicaţiilor web 

şi sistemelor de operare, într-un interval de timp limitat şi într-un 

mediu de controlat. 

Cei care doresc să participe la această competiţie trebuie să se 

înregistreze on-line şi să fie înscrişi la o universitate acreditată. 
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Evenimente 

Zilele Filmului Românesc by TIFF la Suceava vor debuta cu 

proiecția filmului Monștri., în regia lui Marius Olteanu, marți, 22 

octombrie, de la ora 18.00. 

Evenimentul are  loc pe 22 și 23 octombrie, în Sala Auditorium 

„Joseph Schmidt” a Universității „Ștefan cel Mare”, și aduce patru 

dintre premierele românești ale sezonului. Pe lângă Monștri., 

spectatorii vor putea viziona La Gomera, Parking și Mo.   

 



Caravana Zilele Filmului Românesc by TIFF face o oprire și la 

Fălticeni, la Centrul Cultural „Grigore Vasiliu Birlic”, în weekend, 

pe 26 și 27 octombrie. În program, cele patru filme: Monștri. (r. 

Marius Olteanu), premiat pentru debut la TIFF, Mo (r. Radu 

Dragomir), un film despre abuz și hărțuire cu Dana Rogoz în rolul 

principal, La Gomera (r. Corneliu Porumboiu), propunerea 

României la Oscar, și Parking, o poveste de dragoste cu vedete 

spaniole pe afiș. 

Atât la Suceava, cât și la Fălticeni, biletele pot fi cumpărate de pe 

Eventbook.ro și de la casierie. 

Caravana Zilele Filmului Românesc, prezentată de Festivalul 

Internaţional de Film Transilvania (TIFF), își propune să aducă 

cele mai noi filme românești, din ce în ce mai diverse stilistic și 

mai atractive pentru spectatori, cât mai aproape de publicul pe care 

îl merită. 
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Social Opt profesori din patru școli din Slovenia (Oš Srečka Kosovela 

Sežana), Grecia (3rd Primary School of Dionisos Drosia), Spania 

(Ceip Giner De Los Rios, Valencia) și Turcia (Turkan Dereli 

Ilkokulu, Kocaeli, Istanbul), țări partenere în cadrul proiectului 

Erasmus +KA229 parteneriat strategic în domeniul educației 

școlare, Change your lifestyle!, coordonat de România prin Școala 

Gimnazială nr. 4 Suceava, au participat în perioada 16-18 

octombrie 2019 la evenimentul de formare pe tema The importance 

of eating and sports in our life, desfășurat la Școala Gimnazială nr. 

4 Suceava. 
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În cadrul proiectului s-au încheiat acorduri de parteneriat cu 

Primăria Municipiului Suceava, Direcția de Sănătate Publică 

Suceava, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor 

Suceava, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava și Bucovina 

Dance Studio Suceava. 
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Suceava Miercuri, 23.10.2019, ora 17:00, Biroul Francez și Centrul de 

Reușită Universitară (CRU) al Universității „Ştefan cel Mare” din 

Suceava continuă activitățile destinate învățării limbii franceze, 

sub genericul „Le français, c’est facile!”. 

Copiii, îndrumați de conf. univ. dr. Olga Gancevici, de la USV, și 

de Sophie Bordas, noul lector de limba franceză pentru anul 

universitar 2019-2020, vor descoperi lexicul familiei, cu ajutorul 

unor activități variate și interesante. Imagine, culoare, joc, cântec, 

comunicare sunt câteva cuvinte-cheie care caracterizează relația 

profesor-elev într-un spațiu generos, organizat după nevoi 

didactice. 

Începând cu ora 18.00, iubitorii de film francez pot viziona „Les 

petits mouchoirs”, o comedie dramatică din 2010. Max, un bogat 

proprietar al unui restaurant-hotel, și soția sa, Vero, își invită în 

fiecare an prietenii la casa lor din Cap Ferret pentru a sărbători ziua 

de naștere a lui Antoine și începutul sărbătorilor. Însă anul acesta, 

înainte de a pleca din Paris, Ludo este victima unui accident rutier 

grav și se află între viață și moarte, în urma unei seri de beție. În 

ciuda acestui eveniment, grupul de prieteni decide să plece în 

vacanță. Relațiile, convingerile și sentimentul lor de vinovăție vor 

fi puternic testate. 
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Sucevenii doritori să asiste la o astfel de activitate sunt invitați la 

Biroul Francez. 

Menționăm că Biroul Francez și Centrul de Reușită Universitară 

sunt parteneri în realizarea proiectului destinat comunității locale 

„Francofonia în comunitate”, proiect unic în România, care se 

desfășoară cu sprijinul Agenției Universitare a Francofoniei. 

Intrarea la toate aceste manifestări este liberă, se arată într-un 

comunicat transmis redacției. 

 


