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Universitarul Radu Daniel Vatavu, din cadrul Facultății de 

Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, a fost laureat cu 

premiul „Mihai Drăgănescu” al Academiei Române, în domeniul 

științei și tehnologiei informației, pentru grupul de lucrări „Smart-

Pockets – Body-deictic gestures for fast acces to personal data 

during ambient interactions”. 

Ceremonia de decernare a premiilor Academiei Române pentru 

cele mai reprezentative creații științifice și culturale realizate în 

anul 2017 s-a desfășurat joi, 12 decembrie 2019. 

Au fost acordate 70 de distincții care recompensează performanța 

culturală și științifică românească. 

Evenimentul s-a desfășurat în Aula Academiei Române, premiul 

fiind înmânat de Acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei 

Române, în prezența Biroului Prezidiului și a membrilor Adunării 

Generale. Premiile Academiei Române, fiecare având numele unei 

personalități din domeniile științific și cultural reprezentate în cele 

14 secții ale Academiei Române, sunt acordate pentru realizări 

deosebite în: filologie și literatură, istorie, matematică, fizică, 

chimie, biologie, geonomie, științe tehnice, agronomie și 

silvicultură, medicină, economie, științe juridice și sociologie, 
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 filosofie, teologie, psihologie și pedagogie, arte, arhitectură și 

audiovizual, știința și tehnologia informației. 

  

Proiectul universitarului 

Potrivit unui comunicat al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava 

(USV), „grupul de lucrări premiat de Academia Română abordează 

problematica actuală a proiectării de interacțiuni naturale om-

calculator pentru accesarea, prin intermediul gesturilor, a 

informației afișate de ecrane ambientale”. 

Materialul științific este unul special, deoarece introduce un nou 

concept intitulat „smart pockets” ce implementează metafora 

buzunarului „inteligent", prin care buzunarele obișnuite sunt 

transformate în dispozitive pentru stocarea informației digitale. 

Cercetarea științifică a fost publicată în anul 2017 în revista 

International Journal of Human-Computer Studies, publicație 

științifică clasată pe primul loc în cadrul domeniului Ergonomics, 

conform clasamentului Web of Science Journal Citation Reports. 

Tematica abordată îmbină elemente specifice domeniilor de 

cercetare ale inteligenței ambientale, sistemelor omniprezente, 

realității mixte, interacțiunilor tangibile, precum și interfețelor 

naturale om-calculator. Aceste domenii sunt reprezentative pentru 

sfera de investigație științifică a echipei Laboratorului de Cercetare 

în Mașini Inteligente și Vizualizarea Informației din cadrul 

Centrului integrat de cercetare, dezvoltare și inovare MANSiD al 

Universității „Ștefan cel Mare" din Suceava. 
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Joi, 19 decembrie, de la ora 12:00, la Biblioteca Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava va avea loc evenimentul „Omul și 

Cartea”. 

De această dată, invitați la întâlnirea de suflet vor fi profesori de 

limba și literatura română care, înainte de 1989, au susținut cursuri 

de pregătire și de învățare a limbii române pentru tineri străini, care 

urmau să studieze în România la diferite universități. Invitații de 

onoare ai acestei manifestări tradiționale pentru Biblioteca USV 

sunt: prof. Xenia Bortă, prof. Cornelia Colomeischi, prof. Florica 

Diaconescu, prof. Maria Gavril, prof. Maria Grigoraș, prof. Ioana 

Leuștean, prof. Lucreția Lucuțar, prof. Emilia Manole, prof. Vasile 

Nechita, prof. Aurica Pintiliciuc. 

Programul manifestării, devenită tradițională în cadrul Bibliotecii 

USV, cuprinde: prezentarea istoriei Catedrei de limbă română 

pentru studenții străini, înainte și după anul 1989; vernisajul unei 

expoziții de manuale și carte pedagogică pentru învățarea limbii 

române ca limbă străină; împărtășirea unor experiențe didactice și 

culturale, dar și de viață, în prezența invitaților; înmânarea 

Diplomelor de excelență și recunoștință din partea Universității; un 

moment de colinde românești și cântece de iarnă din diferite țări. 

Moderatorii evenimentului vor fi: prof. univ. DHC Sanda-Maria 

Ardeleanu, conf. univ. dr. Claudia Costin, conf. univ. dr. Vasile 

Ilincan. 
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Facultatea de Științe ale Educației (FSE), din cadrul Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), a participat, în perioada 2 – 

7 decembrie 2019, la „International Week in Teacher Education”. 

Evenimentele au fost organizate la Institutul de Cercetare în 

Educație la nivelul învățământului primar și Facultatea de Științe 

ale Educației din cadrul Universității „Friedrich-Alexander” din 

Erlangen-Nurenberg, Germania, universitate cotată pe al doilea loc 

în Europa în Reuters Innovation Ranking. 

Potrivit unui comunicat transmis de USV, la activități au fost 

prezenți profesori responsabili cu internaționalizarea din mai multe 

universități din Europa, Africa și Asia. Din România, singura 

universitate prezentă a fost USV, care și-a manifestat deschiderea 

pentru colaborările viitoare și pentru participarea ca partener în 

proiecte de formare și cercetare. 

Facultatea de Științe ale Educației din cadrul USV a fost 

reprezentată de conf. univ. dr. Otilia Clipa, cea care a inițiat și 

dezvoltat parteneriatul Erasmus+ semnat între cele două 

universități, a transmis USV. 

 În cadrul acestui contract Erasmus+, una dintre studentele 

facultății, Daniela Aioanei, din anul III, programul de studii 

Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, a fost beneficiara 

unei mobilități pe durata unui semestru în cadrul universității din 

Germania. 

„Experiența a fost una extrem de benefică pentru studentă, 

deoarece a avut ocazia să studieze în spațiul german, în cadrul 

uneia dintre universitățile de top, iar aprecierile pentru 

responsabilitatea și profunzimea tratării subiectelor academice 
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manifestate de către studentă au contribuit la optimizarea 

colaborării dintre facultăți”, a arătat Universitatea suceveană. 

Deplasarea în Germania a condus la semnarea unor noi acorduri 

Erasmus+  și la dezvoltarea de noi parteneriate pentru cercetare și 

formare în domeniul științelor educației, pe tema mijloacelor 

digitale care pot fi introduse în procesul didactic pentru studenți. 

 Program intens 

Programul a fost intens și a presupus prezentarea ofertelor 

universităților prezente, precum și propuneri de colaborări în 

formarea profesorilor și participări la conferințele organizate în 

anul 2020 de către USV. 

Au fost organizate ateliere de formare în cele trei sedii principale 

ale universității: la Nurenberg, Erlangen și Furth, spații de învățare 

și formare pentru studenți (Laboratorul de scriere academică) și 

pentru profesori (Laborator de inovare a învățării). 

„O altă activitate interesantă a constituit-o vizita la Școala 

Internațională din Franconia, Erlangen, unde director al 

Departamentului de Științe este profesorul român Constantin 

Lomaca, care a fost prezent la activitățile de formare din cadrul 

proiectului AmbasaDOR de Bucovina și care a realizat activități 

interesante pentru profesorii români. În Erlangen, profesorul a 

prezentat școala și modalitățile de proiectare și evaluare din cadrul 

curriculumului aplicat pentru acest tip de școală. Modalitatea de 

concepere și scrierea acestor documente pe platforma digitală sunt 

elemente care vor fi prezentate în luna februarie (24 februarie 

2020), la Universitatea din Suceava, în cadrul unei activități de 

formare pe tematica evaluării pentru învățare. Astfel, proiectul 



derulat în luna iulie 2019 s-a dovedit a fi unul foarte bogat în 

sensuri noi, dezvoltate în timp”, se mai arată în comunicat. 

Participarea la această activitate de formare a mai permis și 

inițierea unor discuții privind realizarea de parteneriate între 

studenții Universității Suceava și studenți din alte universități 

europene, privind oferta educațională și de cercetare din domeniul 

educațional și organizarea de către USV a conferinței 

internaționale ATEE 2020 (Asociația Europeană de Formare a 

Profesorilor), care va avea loc la Suceava în luna aprilie 2020 

(http://atee2020.education/). 
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Lectoratul de limbă română al Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava (USV) din cadrul Universității Naționale „Yuriy 

Fedkovych” din Cernăuți (UNYF) a organizat vineri, 13 

decembrie, în colaborare cu Centrul de Studii Românești din cadrul 

aceleiași universități, cea de-a treia ediție a mesei rotunde 

„Interferențe lingvistice și culturale la Cernăuți și în lume”, la care 

au luat parte universitari și oameni de cultură din Cernăuți și din 

Suceava. 

Potrivit unui comunicat al Universității sucevene, în introducerea 

evenimentului, organizatoarele, dr. Gina Puică, lector de română, 

și conf. univ. dr. Liubov Melnychuk, directoarea Centrului de 

Studii Românești al UNYF, au arătat importanța tematicii 

interferențelor, în special în contextul cernăuțean, și multitudinea 

domeniilor în care interferențele operează, lucru demonstrat chiar 
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de diversitatea comunicărilor susținute pe acest subiect în cadrul 

mesei rotunde. 

În continuarea dezbaterii, conf. univ. dr. Liubov Melnychuk și 

conf. univ. dr. Valentyna Bohatyrets, ambele de la Facultatea de 

Istorie, Științe Politice și Relații Internaționale a UNYF, au 

prezentat comunicarea „Locuri de memorie în Bucovina ca factor 

de formare al identității”; iar lector univ. dr. Felicia Vrânceanu, de 

la Catedra de filologie română și clasică a aceleiași universități, i-

a dedicat comunicarea regretatului Gheorghe Jernovei și 

prezentării lucrării acestuia Filologia română la Universitatea din 

Cernăuți, apărută în două volume cu puțină vreme înaintea 

decesului autorului, arată sursa citată. 

Venită de la Suceava, Maria Olar, Președinta Fundației culturale 

„Leca Morariu”, a făcut o prezentare a familiei culturale Morariu, 

despre care a scris, între alții, și profesorul Gheorghe Jernovei. 

Conf. univ. dr.Ihor Piddubnyi, de la Facultatea de Istorie, Științe 

Politice și Relații Internaționale a UNYF și cursant al Lectoratului 

de română, a făcut apoi o expunere despre diferite texte de 

beletristică, din literatura română în special (din Rebreanu, 

Agârbiceanu, Sadoveanu, Zaharia Stancu ș.a.), care i-au servit ca 

sursă de ilustrare a istoriei României din perioada interbelică. 

Dr.Marin Gherman, Președintele Centrului media BucPress din 

Cernăuți, a evocat spațiile media regionale și transfrontaliere, 

văzute de orator ca fiind prinse între interferențe și ghetoizare 

informațională (studiu de caz: Ucraina-România). Conf. univ. dr. 

Raluca Dimian, de la Departamentul de Limbi și Literaturi Străine 

al USV, a prezentat un expozeu dedicat scriitorilor de limbă 

germană din România, stăruind asupra Hertei Mueller și a lui 



Oskar Pastior în cadrul proiectului de roman Leagănul Respirației. 

Tot de la USV, Dorel Fînaru, conf. univ. dr. la Departamentul de 

Limba și Literatura Română și Științele Comunicării, a continuat 

cu o comunicare intitulată incitant „Turnul Babel. Istoria unei 

ruine”. În final, Doina Cernica, scriitoare, traducătoare și jurnalistă 

de la Suceava, și-a consacrat prezentarea unei tematici complexe 

pe care a explorat-o adesea în cărțile sale, și anume călătoria, mai 

arată comunicatul USV. 
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Suceava Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava (USV), 

VALENTIN POPA, va candida singur pentru un nou mandat de 4 

ani, niciun alt universitar nedepunându-și candidatura. 

Alegerile se vor desfășura pe 30 ianuarie anul viitor, iar o zi mai 

târziu vor fi anunțate rezultatele. 

Potrivit metodologiei, rectorul poate fi ales din primul tur de 

scrutin dacă este votat de jumătate plus unul din numărul 

persoanelor înscrise pe listele de vot. 

Dacă această condiție nu este îndeplinită, se desfășoară un al doilea 

scrutin. 

La urne sunt așteptate cadre didactice și de cercetare titulare și 

reprezentanții studenților din Senatul universitar și din Consiliile 

facultăților. 

VALENTIN POPA este la conducerea Universității sucevene din 

anul 2012, perioadă în care a fost pentru 8 luni și ministru al 

Educației. 

 


