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Internaționalizarea este parte a strategiei de dezvoltare a 

Universității „Ștefan cel Mare” Suceava (USV), consolidarea și 

extinderea parteneriatelor cu țări ale Uniunii Europene și non-UE 

fiind o componentă esențială a acestei politici a instituției. 

În contextul în care, recent, o delegație a Universității a efectuat o 

vizită de lucru la Universitatea Yunnan, din orașul Kunming, din 

Republica Populară Chineză, rectorul USV, prof. univ. dr. ing. 

Valentin Popa apreciază că, în mod categoric, în următorii cinci 

ani, relațiile pe partea educațională, cu China, vor cunoaște o 

dezvoltare consistentă.  

„Vreau ca Universitatea din Suceava să fie în prima linie a 

universităților care dezvoltă și cultivă aceste legături cu China. 

Aceste relații trebuie să presupună implicare bilaterală, să fie 

reciproc avantajoase, nu sunt demersuri pe care universitatea 

noastră le întreprinde doar pentru imaginea sa”, a menționat 

rectorul Valentin Popa, care, alături de lectorul dr. Codruț Șerban, 

a făcut parte din delegația USV în vizita din China. 

Rectorul instituției a menționat că Universitatea își urmărește 

obiectivul declarat încă de acum patru ani de zile, acela de a se 

concentra preponderent către relațiile cu țările din Est, fără a le 

neglija pe cele din Vest. 



„În contrapartidă pregătim participarea în două proiecte de rețele 

de universități europene, o dovadă în plus că încercăm să fim într-

o balanță echilibrată în ceea ce privește relațiile pe care le 

dezvoltăm. Ne uităm mult către Est, către țările ex-sovietice și spre 

China, poate și spre Orientul Mijlociu și nordul Africii, unde avem 

câteva relații de colaborare, dar nu neglijăm partea vestică în noul 

context al universităților europene”, a mai arătat Popa. 

Delegația USV a invitat conducerea universității Yunnan în 

România, în decursul anului următor, semnarea unui acord oficial 

dintre cele două universități fiind programată pentru următoarea 

întâlnire. 

  

Direcții principale de colaborare 

Vizita efectuată de delegația Universității din Suceava la 

Universitatea Yunnan s-a desfășurat în perioada 18 – 23 noiembrie 

și a vizat extinderea colaborării între cele două universități. 

Universitatea Yunnan numără circa 32.000 de studenți, fiind 

fondată în anul 1922, vizita din această lună reprezentând prima 

întâlnire a rectorului chinez cu un rector european. 

„Suntem conștienți că cei din China văd în România o fereastră 

întredeschisă către intrarea în Europa”, spune rectorul Popa. 

Acesta a mai precizat că acordul pe care cele două universități îl 

vor încheia anul viitor prevede trei direcții principale de 

colaborare, fără a limita posibilitățile de cooperare și în alte ramuri. 

Un punct de pe lista viitoarelor colaborări, și cel care s-ar putea 

materializa cel mai rapid, de altfel, îl constituie demararea unor 



programe de doctorat în co-tutelă, posibile domenii fiind limba 

engleză și economia. 

Înființarea unui program de limbă chineză cu o limbă modernă, în 

cadrul Facultății de Litere și Științe ale Comunicării, reprezintă un 

alt punct al viitorului acord, resursa umană (trei lectori de limba 

chineză din cadrul Universității din Yunnan) urmând să fie 

asigurată cu sprijinul universității chineze. 

„Avem trei colaboratori deja propuși de partea chineză, iar cu unul 

dintre aceștia, probabil, vom semna un contract de titular, însă va 

trebui să participe la concursul organizat la primăvară, de USV. 

Astfel, dacă lucrurile decurg conform planului, acesta ar putea intra 

în universitate din toamna anului viitor. (...) Din punct de vedere al 

resursei umane, dacă vor fi respectați niște pași, problema e 

rezolvată. Avem desemnați oameni în universitate care urmăresc și 

se ocupă de acest lucru. Odată cu introducerea acestui nou 

program, cu siguranță, numărul de studenți de la Facultatea de 

Litere va crește”, a mai menționat Popa. 

Pentru înființarea programului de studiu cu dublă diplomă, USV 

deține o experiență bogată cu Republica Moldova și Ucraina, 

experiență care poate fi valorificată în dezvoltarea unui program de 

limba chineză la USV. 

Discuțiile au mai vizat și viitoare schimburi academice reciproce, 

sub forma unor mobilități pentru cadre didactice și studenți între 

cele două universități. 
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Rectorul USV, 

Valentin Popa, de 

Ziua Bucovinei: 

Avem datoria de a 

păstra vie 

Bucovina. USV 

este promotor de 

export a valorilor 

europene în spațiul 

din afara granițelor 

 

www.newsbucovina.ro Actualitate Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, Valentin 

Popa, a declarat, joi, la ședința solemnă de Ziua Bucovinei 

organizată la Palatul Administrativ, că este important să fie 

păstrată vie Bucovina, arătând că înțelegerea dintre Hitler și Stalin 

a făcut ca Bucovina să fie împărțită în două. 

„Avem datoria de a păstra vie Bucovina”, a spus Popa care a 

menționat că prin pactul de atunci s-a pierdut Universitatea 

Cernăuți, a treia din România, o mare universitate care a asigurat 

mulți ani formarea elitelor românești. 

„Odată cu pierderea acestei universități Guvernul României a 

înființat o universitate care să asigure formarea elitelor și a cadrelor 

didactice pentru învățământul preuniversitar și în nord-estul țării. 

Așa a luat ființă Institutul Pedagogic din Suceava, transformat 

ulterior în Universitatea „Ștefan cel Mare”, a spus Valentin Popa. 

El a subliniat că USV își ia în serios rolul de promotor, de export a 

valorilor europene în spațiul din afara granițelor. 

„Suntem de mai mulți ani promotori ai strângerii legăturilor 

educaționale și culturale cu românii de peste graniță și avem cu ce 

să ne mândrim”, a declarat Popa. 

Rectorul USV a menționat că se intră deja în al șaselea an de 

funcționare a Lectoratului român de la Universitatea Cernăuți 

realizat doar printr-o convenție universitară deoarece încă nu s-a 

căzut de acord între guvernele celor două țări privind educația. 

El a anunțat că acest export de bune practici a făcut ca USV să 

primească o cerere din partea Universității Tehnice din Odessa și 

că de două luni funcționează și acolo un Lectorat în limba română 

asigurat de USV, subliniind că Universitatea din Odessa chiar vrea 



să înființeze programe în limba română care vor fi în dublă diplomă 

cu USV. 

 

Oana Nuțu De Ziua 

Bucovinei, apel la 

unitate 

www.obiectivdesuceava.ro 

29.11.19 

 

Suceava Manifestările dedicate Zilei Bucovinei au început ieri, la Consiliul 

Județean (CJ) Suceava, cu întâlnirea solemnă a primarilor, la care 

au participat președintele Gheorghe Flutur, ÎPS Pimen, primarul 

Ion Lungu, ministrul Culturii, suceveanul Bogdan Gheorghiu, 

prefectul demisionar Mirela Adomnicăi, vicepreședinții CJ, Viorel 

Seredenciuc și Gheorghe Niță, rectorul Universității ”Ștefan cel 

Mare”, Valentin Popa, deputatul Ioan Balan, consilierii județeni, 

edilii șefi ai localităților sucevene și reprezentanți ai instituțiilor 

locale. […] 
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Bogdan 

Diaconița 

VALENTIN 

POPA candidează 

pentru un nou 

mandat de rector 

USV 

www.radioimpactfm.ro 

29.11.19 

Știri Suceava El a anunțat că își va depune candidatura pentru alegerile care 

vizează mandatul 2020 – 2024 și care se vor desfășura pe 30 

ianuarie anul viitor. 

POPA a precizat că își dorește să continue dezvoltarea universității 

alături de aceeași echipă de management, pentru a consolida 

rezultatele de până acum. 

Rectorul USV a menționat că printre proiecte se numără înființarea 

Facultății de Medicină și continuarea demersurilor pentru 

campusul 2 de la Moara. 

Alegerile din ianuarie 2020 vizează și mandatele de membru în 

Consiliul facultăților, Consiliul pentru studii universitare de 

doctorat, Senatul USV, directorii de departamente și mandatele de 

membru în consiliul departamentelor. 



________ Despre prima 

ediție a Târgului 

de Joburi 

organizată de USV 

cu Gabriela 

Prelipcean, 

prorectorul 

responsabil de 

problemele 

studențești 

www.stirilevivafm.ro 

26.11.19 

________ Zi de marți alături de Gabriela Prelipcean, prorectorul responsabil 

de problemele studențești discutăm despre Târgul de Joburi. 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) și Agenția 

Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Suceava (AJOFM) 

organizează miercuri, 27 noiembrie 2019, începând cu ora 11.00, 

în Atrium corp E, ediția de toamnă a Târgului de Joburi. 

Evenimentul își propune să ofere studenților și absolvenților 

instituției un cadru de întâlnire și interacțiune cu angajatori din 

județul Suceava în vederea facilitării accesului pe piața muncii, atât 

prin oportunitățile de angajare prezentate, cât și prin ofertele de 

practică sau internship care reprezintă liantul între mediul 

academic și cel de business. 
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Miercuri seară, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava 

(Suceava) a organizat Balul Bobocilor, ediția 2019,un prim 

eveniment al noii generații de studenți, o seară ce a purtat amprenta 

talentului și a emoțiilor. 

A fost o nouă provocare pentru organizatori și studenți de a-și etala 

creativitatea și de a pune în scenă un spectacol care să cucerească 

atenția, dar și aprecierile celor din sală. 

De altfel, Balul Bobocilor nu mai este de mult timp doar un concurs 

pentru câștigarea titlurilor de Miss și Mister, ci a devenit un 

spectacol care se dorește mereu altfel și care reușește să adune 

câteva sute de persoane în public. Gazdele evenimentului din acest 

an au fost Alina Andronic și Bogdan Simion. 



Competiția pentru titlurile de Miss și Mister Boboc USV a 

mobilizat, în acest an, 10 perechi de studenți de anul I. 

Și-au disputat coronița de Miss 10 concurente: Alexandra 

Bencheci, Roxana Oțet, Sabina Pleșescu, Mădălina Irimioaia, 

Bianca Ilieși, Alina Luchian, Anamaria Ieșan, Eudoscec Ionela, 

Georgiana Gogu, Patricia Chiraș. Pentru titlul de Mister au intrat 

în cursă: Alexandru Croitoriu, Dumitru Bularga, Bogdan 

Djurj,  Emanuel Ciobanu, Foca Ștefan, Paul Berariu, Radu 

Andonie, George Căilean, Andrei Scutelnicu, Mihai Mărginean. 

A jurizat prestația fiecărui concurent juriul format din: rectorul 

Universității – prof. univ. dr. ing. Valentin Popa; prorectorul prof. 

univ. dr. Mihai Dimian, prorectorul prof. univ. dr. Gabriela 

Prelipcean; reprezentantul Casei de Cultură a Studenților din 

Suceava - Ștefan Sfichi; reprezentantul studenților - Dascălu 

Dorian. 

 Proba de aptitudini 

Proba de aptitudini le-a testat concurenților talentul și carisma, 

cântărind cel mai mult în decizia juraților. 

Prin interpretări muzicale antrenante sau, dimpotrivă, ceva mai 

sensibile, prin prestații coregrafice, numere de dans modern sau 

contemporan, stand up comedy, bobocii s-au străduit să-i 

impresioneze pe colegii din public, dar și pe jurați, cu virtuozitățile 

lor în domeniul artistic. 

Fie că a fost vorba despre voce sau chitară, teatru sau umor, folclor 

sau vals, proba de aptitudini a stat sub semnul emoțiilor, fiind 

animată de culoare, muzică, ritm și competiție. 



 Trupa „Mici” și ”Arcanul USV” 

Pe durata spectacolului, atenția publicului a fost cucerită și de 

Andrei Cicioc și Mihai Boicu, adică Trupa „Mici”, doi absolvenți 

ai universității sucevene care împărtășesc pasiunea pentru muzică. 

Nonconformiste, dulci-amare, surprinzând fie secvențe din viața 

studențească sau inspirate de probleme cotidiene, versurile celor de 

la „Mici” au adus voioșenia și buna dispoziție pe scena suceveană. 

Pentru că organizatorii balului și-au propus să surprindă publicul 

cu un demers artistic variat, de la spectacolul de miercuri nu puteau 

lipsi momentele folclorice. 

Ansamblul Studențesc „Arcanul USV” a adus pe scena Casei de 

Cultură a Sindicatelor un crâmpei din tradițiile, dansul și muzica 

autentică. 

Susținător și mesager al patrimoniul cultural românesc, al valorilor 

noastre naționale, atât în cadrul universității, cât și în afara ei, 

„Arcanul USV” a câștigat prețuirea sinceră a publicului de 

miercuri seară. 

Anastasia Gatman, Sergiu Glăvan, Andreia Lungu au completat 

programul artistic al evenimentului USV. 

 Câștigătorii Balului 

Rectorul Universității, Valentin Popa, a premiat câștigătorii ediției 

din acest an, acesta felicitând totodată bobocii și organizatorii. 

Cei mai frumoși și cuceritori boboci ai USV au fost desemnați 

Georgiana Gogu și Radu Andonie, distinși cu titlurile de Miss și 

Mister USV 2019. 



Locul al II-lea a fost ocupat de Alina Luchian și Andrei Scutelnicu, 

iar locul al III-lea a fost adjudecat de Bianca Ilieși și George 

Căilean. 
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Facultatea de Silvicultură din cadrul Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava derulează proiectul „Dezvoltarea dendroflorei 

Grădinii Botanice a USV – TREE World”, finanțat de Ministerul 

Educației Naționale prin Fondul de Dezvoltare Instituțională (FDI 

2019), care are ca obiective asigurarea dezvoltării grădinii botanice 

din Campusul II al USV, prin înființarea sectorului „Flora 

globului”, crearea perdelei vegetale sudice a grădinii botanice și 

îmbunătățirea aspectului peisagistic al Campusului I. 

Una dintre activitățile cele mai importante din cadrul proiectului a 

avut loc marți, 26 noiembrie 2019 – o acțiune de plantare a 500 

puieți forestieri în sectorul Vegetația României. Au fost plantați 

puieți de brad, molid, fag, stejar, cireș păsăresc, plop alb, jugastru, 

frasin, salcie albă și salcie căprească. În acest sector se urmărește 

recrearea principalelor tipuri de ecosisteme forestiere din România 

la o scară mică, distribuite altitudinal, conform distribuției 

naturale. Au participat 90 studenți și 8 cadre didactice de la 

Facultatea de Silvicultură și Facultatea de Istorie și Geografie. Ne 

exprimăm convingerea că fiecare participant a pus suflet în 

acțiunea de ieri, iar rezultatele se vor vedea în anii următori. 

Proiectul este coordonat de șef lucrări ing. dr. Cezar Valentin 

TOMESCU. 

www.svnews.ro 

28.11.19 
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Sâmbătă, de la ora 18.00, sala „Dumitru Bernicu” va găzdui 

confruntarea dintre CSU Suceava și Magnum Botoșani. De altfel, 

Seria A a Diviziei A de handbal masculin a devenit o afacere între 

cele două formații. De o parte se află niște tineri, cu ceva „inserții", 

care doresc să ajungă la marea performanță, iar de cealaltă jucătorii 

cu mare experiență competițională și meciuri la naționala 

României. 

„Este momentul ca tinerii noștri să arate că au progresat și că pot 

face față unui meci cu mare încărcătură. Sper ca publicul sucevean, 

care știe jocul, să fie în tribune și să ne susțină. Ne vom lupta cu 

foștii noștri jucători de top și sper ca ei să fie primiți cum se cuvine, 

pentru că au apărat culorile clubului de multe ori. În meciul tur am 

avut probleme legate de răbdare și organizare, dar am progresat 

între timp, am ajuns să ne cunoaștem mai bine, și cred că sâmbătă 

poate fi momentul nostru. Oricum ne vom mai întâlni cu adversarii 

noștri încă de două ori în sezonul regulat și de aceea cred că această 

luptă nu se va decide acum”, a declarat antrenorul echipei CSU 

Suceava, Adrian Chiruț. 

În ultima perioadă, CSU Suceava a încercat să mai echilibreze lipsa 

de experiență și media de vârstă aducând câțiva jucători cu state 

vechi în primul eșalon valoric din țara noastră. 

„Pentru noi este extrem de important sprijinul publicului și ne 

bazăm pe acest lucru. Suntem pregătiți să dăm totul pe teren și să 

facem încă un pas spre promovarea în Liga Națională. Eu, cel 



puțin, pentru asta am venit la Suceava” a precizat ultima achiziție 

a sucevenilor, Alex Juverdianu. 

Primul duel dintre cele două rivale, disputat la Botoșani, s-a 

încheiat nedecis, 21-21. 

Etapa a IX-a programează meciurile: 

Poli Iași – CSU Galați 

CSU Suceava – Magnum Botoșani 

CSU Târgoviște stă această rundă. 
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După ceva timp, sala „Dumitru Bernicu” va găzdui din nou un meci 

capabil să aprindă spiritele și să stârnească patimi. Dacă acum 

câțiva ani buni se bătea cu unele din forțele Europei și cu cele mai 

bune echipe din România, de această dată CSU Suceava se va lupta 

cu foștii ei jucători, sportivi care au cunoscut, o parte din glorie, 

sub culorile Bucovinei. 

De data asta, „veteranii” noștri ne vor fi adversari într-un meci 

interesant în fața publicului care i-a adorat pe vremuri. 

Confruntarea va fi una clară experiență și versatilitate contra elan 

și „șpan”. 

„Știm cu cine vom juca, jucători de marcă care au evoluat mult 

timp în primul eșalon valoric și chiar la echipa națională. Ne-am 

pregătit bine și sper să facem față cu ajutorul publicului sucevean. 

Lipsa noastră de experiență în meciurile decisive, sper ca va fi 

compensata de dorința de victorie” a declarat antrenorul 

sucevenilor Adrian Chiruț. 

www.svnews.ro 



Unul dintre ultimii veniți la CSU Suceava, Alex Juverdianu, mai 

„copt” puțin, a ținut să menționeze. 

„Avem nevoie de sprijinul publicului local care știu că este uni 

grozav. Este o ocazie bună să arătăm de ce suntem capabili. Dacă 

ne facem jocul nostru, nu poate fi decât o singură echipă 

învingătoare”. 

 

 


