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Wagner este student în anul III, la Institutul Politehnic din 

Bragança, Portugalia, însă pe parcursul acestui semestru va studia 

la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV), în cadrul 

Facultăţii de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, în cadrul 

programului de mobilitate academică Erasmus+.   

Deşi ar fi putut opta pentru mobilităţi în Lituania sau Polonia, a 

optat pentru Suceava la recomandarea unor colegi de facultate care 

au avut parte de experienţe pozitive la universitatea suceveană. 

Este doar de o lună aici, însă spune despre profesorii de la USV că 

sunt comunicativi, colegii sunt amabili şi, în general, persoanele cu 

care a avut contact i-au lăsat o impresie plăcută. 

„Până acum am vizitat centrul oraşului, Cetatea şi pub-urile din jur. 

Mi-a plăcut ce am văzut. Stau la căminul universităţii, la BiCom, 

iar condiţiile sunt foarte bune”, povesteşte Wagner. 

Portughezul este unul dintre cei 24 de tineri străini din Turcia, 

Portugalia, Italia, Spania, Franţa, Rusia sau Ucraina care prin 

intermediul programului Erasmus +  vor studia, în acest semestru, 

la unul dintre programele universităţii sucevene. 

  



USV - Parteneriate cu universităţi din aproape 50 de ţări 

În ceea ce priveşte mobilităţile academice pentru studenţi, 

masteranzi şi doctoranzi, Universitatea din Suceava cooperează 

atât cu ţări din Uniunea Europeană, cât şi cu ţări non-UE, având 

parteneriate cu universităţi din aproape 50 de ţări. 

An de an, studenţi străini au parte de experienţe valoroase la 

Suceava, nu doar din perspectivă academică, acestea servindu-le în 

viitor atât pentru dezvoltarea lor profesională, cât şi personală. 

„În medie, la Universitatea din Suceava vin circa 50 de studenţi 

Erasmus/ an pentru varii specializări. Sunt ţări precum Spania, 

Italia, Portugalia, Turcia de unde vin studenţi constant, în fiecare 

semestru”, au subliniat Carmen Sociu şi Laura Tănase, de la Biroul 

de Relaţii Internaţionale al USV, birou care gestionează 

mobilităţile Erasmus. 

Acestea au subliniat că programul Erasmus a luat fiinţă în anul 

1998, iar în timp, interesul pentru instituţia suceveană a cunoscut 

o creştere din partea studenţilor de peste hotare. 

„În primul an, Universitatea avea trei sau patru parteneriate care s-

au materializat prin plecarea câtorva studenţi de-ai noştri, însă cu 

nici o mobilitate incoming. Apoi numărul lor a crescut, iar în 

prezent avem feedbackuri pozitive din partea studenţilor care vin. 

Încercăm să le oferim condiţii dintre cele mai bune, organizăm 

evenimente pentru ei, să interacţioneze, să se relaxeze, Erasmus 

Welcome day fiind unul dintre ele. De asemenea, organizăm 

excursii în fiecare semestru, am fost la Colibiţa, la Braşov sau în 

Deltă, asta şi pentru a compensa faptul că Suceava e un oraş mai 



mic, poate nu cu atât de multe oportunităţi ca oraşele centre 

universitare”, a mai arătat Laura Tănase, de la Biroul Erasmus. 

Adil Göktuğ Cebe este un alt student care va beneficia de 

programul Erasmus + în acest semestru. Locuieşte în Istanbul, iar 

pentru câteva luni va frecventa cursurile Facultăţii de Inginerie 

Electrică de la Suceava, fiind în anul IV. Cunoaşte beneficiile 

mobilităţilor Erasmus+  îndeaproape, pentru el fiind a treia 

experienţă de acest gen, după un stagiu în Cehia şi un altul în 

Torino, Italia. 

„Până acum e totul bine, încep să leg relaţii cu profesorii şi colegii 

Erasmus. Am ales Suceava pentru că era una dintre posibilităţi şi 

am căutat mai multe date pe internet despre facultate şi 

universitate. Mi-a plăcut cum arată, iar un argument puternic a fost 

clasarea bună a programelor de inginerie”, a menţionat Adil. 

Valerii Iakovlev are 23 ani şi este student în anul IV la Buryat State 

Academy of Agriculture din Rusia. La Suceava îşi va face stagiul 

tot la Silvicultură, fiind ajutat de voluntari din Republica Moldova, 

vorbitori de limba rusă, să se integreze mai uşor la USV. 

  

138 de studenţi ai USV au fost selectaţi pentru stagii Erasmus în 

străinătate 

De cealaltă parte,prin intermediul programului de mobilitate 

academică Erasmus, studenţii Universităţi ”Ștefan cel Mare” au 

ocazia să înveţe cot la cot cu colegii lor din universităţile europene 

şi nu numai. În acest an, 138 de studenţi ai USV au fost selectaţi 

pentru stagii de studii sau de practică în străinătate, 65 dintre 

aceştia studiind în primul semestru în universităţi din Germania, 



Franţa, Belgia, Rusia, Marea Britanie, Italia, Suedia, Grecia etc. 

Aceştia vor urma specializările Calculatoare, Litere – limbă 

străine, Geografie – ştiinţele pământului, Istorie - relaţii 

internaţionale, şamd. 

„Anul trecut, o doctorandă a Universităţii a fost plecată în Mexic, 

un semestru, la o specializare din domeniul ingineriei alimentare, 

chiar s-a remarcat acolo cu un articol de cercetare de mare succes. 

Alţi doi studenţi sunt plecaţi în Rusia, într-o zonă mai îndepărtată, 

la graniţa cu Mongolia, unde studiază silvicultura. De asemenea, 

am selectat o studentă din anul II, de la Știinţe Economice, care va 

pleca în semestrul al II-lea în Brazilia, avem un parteneriat nou cu 

o universitate de acolo. Mai avem un student selectat pentru a pleca 

în Tajikistan, la masterat”, a menţionat Laura Tănase, Biroul 

Erasmus. 

Fiecare dintre studenţii Erasmus beneficiază de un grant al cărui 

cuantum diferă în funcţie de nivelul de trai al ţării în care pleacă, 

însă se cifrează între 500 şi 700 de euro. 

  

„Studenţii se întorc cu experienţe extrem de bune, multiculturale” 

Prof. univ. dr. Ștefan Purici, prorector cu imaginea universităţii, 

relaţii internaţionale şi dezvoltare europeană a USV, a subliniat că 

mobilităţile internaţionale ale studenţilor sau cadrelor didactice 

sunt un obiectiv strategic al Universităţii. 

Bursele Erasmus sunt o ocazie excelentă pentru studenţi să afle 

cum se studiază într-o altă ţară, care sunt metodele de predare, cum 



sunt ceilalţi studenţi sau pur şi simplu de a observa şi de a 

experimenta un alt mod de viaţă. 

„Studenţii au posibilitatea de a intra în medii academice diferite, 

intră în contact cu alte moduri de predare, de abordare a evaluării, 

cu alte limbi de predare, întorcându-se de acolo cu experienţe 

extrem de bune, multiculturale. (...) De cele mai multe ori, studenţii 

USV fac faţă cerinţelor, se întorc cu note foarte bune, cu impresii 

plăcute, popularitatea mobilităţilor Erasmus în rândul studenţilor 

noştri fiind destul de mare”, a mai completat Ștefan Purici. 
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Bănci București, 29 octombrie 2019 – Fundația Dreptul la Educație, cu 

sprijin direct din partea OTP Bank România, împlinește cinci ani 

de activitate. În decursul acestei perioade, peste 12.600 de persoane 

au beneficiat de programele de educație financiară susținute de 

trainerii Fundației. 

Au fost încheiate parteneriate cu peste 170 de instituții de 

învățământ și organizații din sectorul nonguvernamental și privat, 

prezente în 83 de localități din 32 de județe. În cadrul acestora, 

10.298 de elevi au participat la 686 sesiuni de educație financiară, 

susținute de traineri cu expertiză în zona educației financiare. 

Cursurile de orientare în carieră au fost frecventate de 933 de elevi, 

modulele fiind organizate în 78 de sesiuni susținute intensiv pe 

durata a trei sau patru zile per sesiune. […] 

În cinci ani de activitate, Fundația Dreptul la Educație, cu sprijin 

direct din partea OTP Bank România, a dezvoltat numeroase 

proiecte educaționale. O parte dintre acestea au fost proiectate pe 

termen lung, ele fiind în proces de desfășurare: […] 



În parteneriat cu OTP Bank România, Universitatea „Alexandru 

Ioan Cuza” din Iași și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, 

Fundația Dreptul la Educație implementează proiectul „Simulator 

de Carieră”, al cărui obiectiv general este creșterea gradului de 

angajare a 130 de studenți din regiunile Nord-Est și Sud Est; 

[…] 

 

________ Dezvoltarea 
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www.prahovabusiness.ro 

30.10.19 

Învățământ Societatea Antreprenorială Studențească din cadrul Universității 

Petrol-Gaze din Ploiești, în parteneriat cu Facultatea de Știinte 

Economice, derulează proiectul „DEZVOLTAREA SPIRITULUI 

DE LIDER AL STUDENȚILOR ȘI ABSOLVENȚILOR 

UNIVERSITĂȚII PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI”, finanțat de 

Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior, 

Fondul de Dezvoltare Instituțională. 

Scopul proiectului este de a oferi studenților și absolvenților în 

primii 3 ani de la absolvire, prin cele două cursuri, Manager de 

Proiect și Leadership și managementul echipei de înaltă 

performanță, dobândirea de competențe manageriale și cunoștințe 

antreprenoriale necesare în perspectiva unei cariere de succes.[…] 

31 OCTOMBRIE – 2 NOIEMBRIE 2019 

–   Derularea pentru studenți și masteranzi a cursului de Leadership 

și managementul echipei de înaltă performanță. Grupul țintă este 

de 50 de participanți, care au oportunitatea dezvoltării 

competențelor de leadership, self-management, abilitățile de 

comunicare și responsabilitate personală, în sălile dedicate 

proiectului HP2 și AI9. La acest curs vor participa studenți și 

masteranzi de la Academia de Studii Economice din București, 



Universitatea din București, Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, Universitatea „Ovidius” din Constanța, Universitatea 

„Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, Universitatea din Petroșani, 

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești.[…] 

 

 

Daniela 

Micuțariu 

 

 

 

Unde fugim de 

acasă... 

 

Monitorul de Suceava 

 

Pg.9 

 

 

Joi, 31 octombrie 

Trupa de pop opera Dimma’S revine la Suceava 

Una dintre puținele trupe de pop-opera din țară, Dimma’S, va 

concerta joi, 31 octombrie, pe scena Teatrului Municipal „Matei 

Vișniec” Suceava, de la ora 20.00.  

Prețul unui bilet este de 30 de lei sau 15 lei pentru studenți, elevi și 

pensionari. 

Biletele se pot achiziționa on-line de pe http://www.ccs-sv.ro sau 

de la sediul Casei de Cultură a Studenților Suceava. 

Nicolae Ilincăi – tenor, Claudiu Chereji – tenor, Aurelian Filip – 

bariton, Anton Babiaș – bas sunt patru tineri talentați, profesioniști, 

în plină ascensiune în domeniul muzical. 
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