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Profesorul univ. dr. Ștefan Purici, prorectorul 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, Ucraina. 

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.m.d. 

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”. 
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Casa de Cultură a Studenților din cadrul Universității „Ștefan cel 

Mare” Suceava invită sucevenii la un spectacol oferit de Vali 

Boghean Band, săptămâna viitoare, pe scena Teatrului Municipal 



 Concert cu Vali 

Boghean Band, 

săptămâna viitoare 

 

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 lei sau 20 lei pentru elevi, studenți și 

pensionari. 

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

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

lângă magazinul Albina. 

Informații suplimentare la 0752 092 606.  

 

Radio AS ASTA DA 

DIMINEAȚĂ! 

www.radioas.ro 

07.10.19 

Matinal În matinalul de astăzi, în studioul Radio AS, alături de Vlad Florin 

Tudosă s-a aflat prof. univ. dr. Ștefan Purici, Prorector cu 

imaginea universității, relațiile internaționale și dezvoltare 

europeană. 

Cei doi au abordat subiecte din sfera educație și au vorbit despre 

anul universitar 2019-2020, care a debutat pe data de 30 

septembrie 2019, dar și despre planurile și investițiile din 

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava. 

http://www.ccs-sv.ro/
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Miercuri, 9 octombrie, de la ora 17:00, Biroul francez și Centrul 

de Reușită Universitară al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava 

(USV) reîncep activitățile destinate învățării limbii franceze, sub 

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

O grupă de copii cu vârste cuprinse între 7 și 13 ani vor pătrunde 

într-un univers nou și fascinant, îndrumați de lector univ. dr. 

Mariana Șovea, de la Universitatea din Suceava, și de Sophie 

Bordas, noul lector de limba franceză pentru anul universitar 

2019-2020. 

„Imagine, culoare, joc, cântec, comunicare sunt câteva cuvinte-

cheie care vor caracteriza relația profesor-elev. Un spațiu generos, 

care se poate organiza după nevoie, este ambientul adecvat 

activităților de învățare propuse, la care se adaugă metode 

moderne de învățare a limbii franceze pentru copii și adolescenți”, 

transmit organizatorii. 

Începând cu ora 18.00, iubitorii de film francez pot viziona 

comedia Tais-toi! (2003), scrisă și regizată de Francis Veber, cu 

Gérard Depardieu, Jean Reno și Richard Berry. Este o comedie cu 

o acțiune minunată, în care comicul de situație și cel al limbajului 

își dau mâna. Actori de marcă ai ecranului francez aduc un plus 

de interpretare scenariului acestui film. 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 „Francofonia în 

comunitate”, proiect destinat comunității locale, unic în România, 



care se desfășoară începând cu anul 2017, cu sprijinul Agenției 

Universitare a Francofoniei. 

Intrarea este liberă. 
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