
Revista presei– LUNI,  25 NOIEMBRIE 2019- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

 

Autor Titlul 

articolului 

Publicația Secțiunea/

Pagina 

Sinteza articolului 

 

 

________ 

 

Workshop-ul cu 

tema: Intelligent 

Data Analysis and 

Applications la 

USV 

 

 

 

 

www.newsme.ro 

25.11.19 

 

 

Actualitate 

În data de 25 noiembrie 2019, începând cu ora 11, la Universitatea 

Ștefan cel Mare din Suceava, Corp C, sala 407, se va desfășura 

Workshop-ul cu tema: Intelligent Data Analysis and Applications. 

Invitați sunt: Guojun Wang, Profesor, Pearl River Scholarship 

Distinguished Professor, Director of Institute of Computer 

Networks, Vice Dean of School of Computer Science, Guangzhou 

University, Guangzhou, Guangdong Province, R.P. China si 

Xiaofei Xing, Conferentiar, School of Computer Science, 

Guangzhou University, R.P. China. 

Vizita celor doi profesori are loc în cadrul proiectului de mobilități 

Romania-China, 10BM, cu titlu: Tehnici Inteligente pentru 

Aplicații Medicale utilizând Rețele de Senzori, director de proiect 

fiind Oana Geman, Conferentiar la Departamentul de Sănătate și 

Dezvoltare Umana. 
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Local ELSA (Asociația Europeană a Studenților în Drept) Suceava, prin 

intermediul departamentului Activități Academice, a organizat la 

începutul acestei săptămâni, în Aula din corpul A al Universității 

„Ștefan cel Mare” (USV), evenimentul „Lawyers at Work 

(L@W)”. În cadrul acestuia, studenții au avut ocazia să învețe 

despre tot ce înseamnă profesia de procuror și profesia de avocat 

de la un profesionist al dreptului, Dragoș Bujorean. 
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Acesta le-a prezentat studenților aspecte ale vieții de jurist din 

perspectiva sa și, de asemenea, problemele cu care acesta s-a 

confruntat în practică pe tot parcursul carierei sale de prim-

procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava. 

Pe final, studenții au participat la o sesiune de „Q&A” prin 

intermediul căreia s-au oferit răspunsuri la toate întrebările care îi 

preocupă pe viitorii juriști. 

Evenimentul s-a bucurat de participarea a circa 170 de persoane, 

printre care studenți de la Drept, Administrație publică, Poliție 

locală, cât și elevi de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” 

Suceava. De asemenea, a fost prezentă și conducerea Facultății de 

Drept și Științe Administrative, reprezentată de Camelia Ignătescu. 

„Astfel de evenimente oferă studenților din domeniul juridic 

posibilitatea unică de a intra în contact cu profesioniști ai dreptului 

și de a afla de la aceștia cum se transpun în practică noțiunile 

teoretice din sfera dreptului. Motivul pentru care am apelat la 

domnul avocat Dragoș Bujorean a fost mărturisirea dumnealui care 

mi-a oferit un moment de introspecție referitor la importanța pe 

care dreptul îl are în viața fiecăruia dintre noi: <Am crezut 

întotdeauna în actul de justiție și voi continua să cred din noua mea 

postură. Sunt un om liber și vreau să rămân un om liber>”, a 

afirmat vicepreședinta departamentului Activități academice, 

Georgiana Știrbu. 

Această acțiune face parte din suita evenimentelor pe care 

Asociația Europeană a Studenților în Drept le organizează, având 

scopul de a le contura studenților cele mai importante informații 

fără de care nu vor putea atinge culmile adevăratului succes. 



În organizarea acestui eveniment a fost implicat departamentul 

Activități Academice, având susținerea Biroului Local ELSA 

Suceava. 

 

 


