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Istoria învățământului superior la Suceava, care începe odată cu 

crearea, în anul 1963, a Institutului Pedagogic de 3 ani, o 

continuare firească a eforturilor de perpetuare și de îmbogățire a 

tradițiilor culturale și de învățământ formate de-a lungul secolelor 

de școlile domnești din nordul Moldovei, de Academia de la 

Putna, Institutul Teologic și Universitatea din Cernăuți, 

marchează o etapă de importanță majoră în anul 1990, când 

Institutul de Subingineri de la Suceava se transformă  în 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV). 

 Această etapă, începută pe 7 martie 1990, considerată cea 

de-a IV-a în parcursul instituției, a însemnat, în principal, 

consolidare academică, diversificare didactică și dezvoltare 

științifică, alături de afirmare pe plan intern și internațional, 

urmărind obiective precum: individualizarea, flexibilizarea 

funcțională, marketizarea instituțională, sporirea capacității de 
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integrare internațională sau utilizarea noilor tehnologii de 

comunicare. 

 În acest an, programul manifestărilor dedicate aniversării 

a 30 de ani de la transformarea Institutului de Subingineri în 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, desfășurate sub 

genericul Zilele USV, cuprinde o serie de evenimente dedicate 

studenților, absolvenților, cadrelor didactice, dar și întregii 

comunități locale.  

 Zilele USV debutează joi, 5 martie, ora 08:00, cu Expoziția 

de fotografie Itinerare geografice, organizată de Departamentul de 

Geografie al Facultății de Istorie și Geografie (responsabil: lector 

univ. dr. Dinu Iulian Oprea, parter, corp E). Începând cu ora 12:00, 

Biblioteca USV organizează o serie de manifestări sub titlul de 

Biblioteca universitară – spațiu al dialogului cultural și științific: 

Cititorii scriu și recită – invitat: Ana Maria Antonesei, masterand 

FLSC, an II; Lansare de carte - Nu știu..., autor Marian-Florin 

Morariu, student FDSA, anul I  (prezintă: Ana Maria Antonesei); 

Deschiderea Cărții de Onoare a Bibliotecii USV (Sala de lectură 

cu Publicații tehnico-economice, Corp E, etaj I). 

 Vineri, 6 martie, va avea loc Ședința festivă dedicată 

evenimentului aniversar, începând cu ora 9:00, în Aula Magna din 

corpul A, urmând ca din programul zilei să facă parte și: 

Simpozionul ALMA MATER SUCEVENSIS, ediția XX, 

organizat de Departamentul de Științe Umane și Social-Politice al 

Facultății de Istorie și Geografie (ora 10:30, Sala E210/E223, corp 

E), Procesul simulat, organizat de Facultatea de Drept și Științe 

Administrative, în colaborare cu ELSA (ora 11:00, Aula Magna, 

corp A). Începând cu ora 12:00, în Sala de lectură cu Publicații 



tehnico-economice, Corp E, etaj I, Biblioteca USV organizează 

evenimentul  Omul și Cartea, avându-l drept invitat de onoare pe 

prof. univ. dr. ing. Mihai Grămăticu (USV), și invitați speciali pe 

prof. univ. dr. ing. Vasile Puiu, Universitatea „Vasile Alecsandri” 

din Bacău, și prof. univ. dr. Vasile Crăciun, Universitatea Tehnică 

„Gheorghe Asachi” din Iași. De asemenea, de la ora 14:00, în Aula 

din corpul E, Facultatea de Științe ale Educației aniversează 20 de 

ani prin intermediul evenimentului Întâlnire între generații. 

 Zilele USV se încheie sâmbătă, 7 martie, cu două 

manifestări: Activitatea de formare intitulată Marketing 

educațional. A fi sau a avea, organizată de Biblioteca USV, conf. 

univ. dr. Alexandru Nedelea și asist. univ. dr. Costel-Ioan Cioban 

(intervalele orare 09.00 - 11.30 și 14.00 - 17.00,  Aulă, corp E) și 

lansarea volumului „Politicile SUA, Germaniei și Rusiei în spațiul 

românesc (1990-2018)”, autor conf. univ. dr. Florin Pintescu, care 

va fi prezentat de prof. univ. dr. Ștefan Purici și lector. univ. dr. 

Marcela Șlusarciuc. Organizatorii acestui eveniment sunt 

Biblioteca USV și Facultatea de Istorie și Geografie (ora 11:30, 

Aula, corp E). 
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Colectivul Bibliotecii USV lansează campania „Citesc, deci 

trăiesc”. Scopul acesteia este de a încuraja lectura, de a stimula 

dragostea de carte, de a propune o carte altor cititori, de a lărgi 

orizonturile cunoașterii și de a experimenta diverse situații, prin 

intermediul lecturii.   
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Proiectul se desfășoară pe termen lung, iar colectivul Bibliotecii 

USV invită toți iubitorii de carte alături de campania „Citesc, deci 

trăiesc”. 

 

 

Daniela 

Micuțariu 

 

 

Unde fugim de 

acasă... 

 

 

 

Monitorul de Suceava 

 

 

 

 

Pg.11 

 

Casa de Cultură a Studenților (CCS) aduce pe scena Universității 

din Suceava un concert al celor de la CT Project – Sculpting 

Sounds (Sunete sculptate): Cári Tibor – pian, claviatură; Szabó J. 

Attila – violoncel, Erőss László - video design. 

Spectacolul este programat pentru sâmbătă, 29 februarie, de la ora 

20.00, la Auditoriumul „Joseph Schmidt”. 

Prețul unui bilet este de 20 de lei. Intrarea este liberă pentru 

studenți, elevi și pensionari în limita locurilor disponibile. Biletele 

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

cu reducere se pot procura doar de la sediul CCS, str. Zorilor, nr. 

6 (lângă Auto Albina) 
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În vederea susținerii examenului de bacalaureat și a examenului 

de admitere la facultate, profesori ai Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava oferă și în acest an consultații gratuite la 

Limba și literatura română și la Matematică. 

Universitatea Suceava a transmis că pentru al patrulea an 

consecutiv, elevii din județul Suceava, dar și din județele 

învecinate, care doresc să-și îmbunătățească performanțele, pot 

profita de această oportunitate. Consultațiile sunt concepute sub 
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forma unor module interactive și vor putea fi personalizate în 

funcție de nivelul de pregătire al elevilor participanți. 

Pentru înscriere, este necesară completarea cererii de înscriere, 

aflată pe site-ul www.usv.ro, la secțiunea „Consultații 

bacalaureat”, și transmiterea ei în perioada 25 februarie – 7 martie. 

Orarul consultațiilor va putea fi, de asemenea, accesat pe site-ul 

USV, înainte de finalizarea perioadei de înscrieri. Alte informații 

la nr. de telefon 0230-216147, int. 505. 

În urma cursurilor de pregătire desfășurate în perioada februarie-

mai 2019, la care au participat aproape 350 de elevi, peste 90% 

dintre cursanți au obținut diploma de bacalaureat. 
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Cercetătorii de la CERN (Centrul European de Cercetări Nucleare 

– Geneva), IFIN-HH – Măgurele și Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, cu sprijinul LHCb Collaboration și 

International Particle Physics Outreach Group, în contextul 

participării României la CERN, organizează o acțiune de 

popularizare a fizicii și a cercetării științifice în rândul elevilor de 

liceu participând la „LHCb@InternationalMasterclass”, vineri, 28 

februarie 2020, începând cu ora 10:00, la Observatorul 

Astronomic și Planetariul din Suceava. 

Acțiunea se adresează elevilor de liceu din clasele IX-XII și le 

permite, de-a lungul unei zile, să ia contact cu mediul de cercetare 

de la CERN, de pe platforma Măgurele și de la Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava. 
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 Pe durata acestei zile, elevii vor avea ocazia să participe la cursuri 

de particule elementare, să viziteze obiective din 

campusul  Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava și să se 

implice în analiza datelor reale achiziționate în experimentul de 

energii înalte LHCb. 

Elevii vor avea posibilitatea să discute rezultatele obținute prin 

videoconferință cu cercetătorii de la CERN, precum și cu colegi 

din alte centre științifice (Florența, Barcelona, Bologna), care sunt 

parte în programul „LHCb@InternationalMasterclass”. 

Participarea va fi recunoscută prin acordarea de diplome. 

 

_______ Egger Rădăuți, ca 

parte din 

comunitatea 

locală, a contribuit 

cu peste 335.000 

euro, în 2019, 

pentru sănătate, 

educație și pentru 

ajutorarea celor în 

nevoie 
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Societate [...] 

În acest sens, compania Egger asigură finanțarea pentru dotarea 

cu mobilier și echipamente medicale pentru Secția de Psihiatrie 

din cadrul Spitalului Municipal Rădăuți. În plus, sprijină financiar 

reabilitarea sediului Centrului de Ambulanță de la Rădăuți. 

Totodată, a dotat cu echipamente moderne trei laboratoare din 

cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava, a făcut donații 

de carte în 20 de școli din județ, preponderent din mediul rural, și 

a continuat parteneriatul cu Crucea Roșie Suceava pentru 

organizarea cursurilor de prim ajutor în peste 70 de școli. […] 

Egger susține educația prin asigurarea unor condiții de învățare 

moderne, fie prin donații de echipamente de ultimă generație, fie 

prin donații de materiale pentru renovarea sălilor de curs și a 

laboratoarelor, atât în școli, cât și în licee și universități din județul 

Suceava. 



În 2019, compania Egger a contribuit cu peste 80.000 euro în 

proiecte ce țin de educație, astfel că trei laboratoare din cadrul 

Universității „Ștefan cel Mare” Suceava au fost dotate cu 

echipamente moderne, au fost organizate cursuri de prim ajutor în 

parteneriat cu Crucea Roșie Suceava în peste 70 de școli, au fost 

realizate donații de carte în 20 școli din județul Suceava din 

mediul rural, în parteneriat cu Asociația Curtea Veche, și au fost 

donate mii de cărți. […] 
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Duminica trecută, CSU Suceava a suferit prima înfrângere de la 

startul actualului sezon al Diviziei A la handbal masculin, după ce 

a pierdut pe terenul celor de la CSM Botoșani, cu scorul de 21-26. 

CSU Suceava va primi sâmbătă, 29 februarie, de la ora 17:00, în 

sala „Dumitru Bernicu” a Liceului cu Program Sportiv, vizita 

celor de la CSU Galați. 

Antrenorul sucevenilor, Adrian Chiruț, a declarat, astăzi, că 

meciul pierdut la Botoșani i-a făcut pe jucători să înțeleagă cât de 

grea este încercarea de a promova în Liga Națională și a spus că 

nu este foarte optimist în ceea ce privește viitorul echipei pe care 

o pregătește, din cauza lipsei de experiență a jucătorilor: 

INSERT 

După 11 etape, sucevenii se află pe primul loc al clasamentului, 

cu 28 de puncte, în timp ce oaspeții din Galați ocupă poziție a treia, 

cu 15 puncte. 
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Sport Asociația Județeană de Atletism Suceava va organiza sâmbătă, 

prima ediție a Cupei „Mărțișor”. 

La competiția care se va desfășura în sala complexului Areni 

sunt așteptați să participe sportivi legitimați și neligitimați din 

județul Suceava și din județele învecinate. 

Evenimentul va debuta la ora 9.00 cu înscrierea participanților, 

urmând ca la ora 10.00 să înceapă ședința tehnică. 

Concursul va debuta la ora 10.30 și va cuprinde următoarele 

probe: 60 de metri, open copii I și II, 50 de metri copii III și IV și 

prichindei, 800 de metri, open, copii I și II, săritura în lungime și 

aruncarea mingii de oină. 

Organizatorul concursului, Asociația Județeană de Atletism 

Suceava, va oferi participanților diplome, medalii și alte premii. 

Cupa „Mărțișor” la atletism este organizată cu sprijinul Direcției 

Județene pentru Sport și Tineret Suceava, Universitatea „Ștefan 

cel Mare” Suceava și Clubul Sportiv Municipal Suceava. 

Înscrierile vor avea loc până în ziua concursului, iar un concurent 

va putea participa la maxim două probe. 
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_______ Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița, în calitate de partener 

2, alături de Universitatea de Vest din Timișoara (beneficiar), 

Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu (partener 1) și 

Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava (partener 3), 

implementează proiectul Împreună universități și angajatori. Un 

sistem integrat de programe educaționale inovative - 

www.radioresita.ro 
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POCU/320/6/21/121030, proiect cofinanțat din Fondul Social 

European, prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-

2020. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea calității și 

eficienței învățământului universitar terțiar și non-academic 

tehnic, în acord cu cerințele mediului socio-economic, prin 

implementarea unui sistem integrat de programe și oferte 

educaționale inovative, proceduri și instrumente de asigurare a 

calității, dezvoltat prin colaborare între universități și angajatori și 

dedicat formării pedagogice a cadrelor didactice și dezvoltării 

competențelor profesionale și socio-emoționale ale studenților și 

cursanților. [..] 

_______ Un nou curs de 

limba franceză 
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Actualitate Acesta va avea ca temă anotimpurile și lunile anului și concursul 

„O personalitate francofonă a zilelor noastre” 

Francofonia în comunitate reprezintă un proiect francofon inițiat 

de Centrul de Reușită Universitară al Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, realizat în colaborare cu Biroul Francez 

Suceava, cu sprijinul Agenției Universitare a Francofoniei, care 

își propune să încurajeze învățarea limbii franceze și să 

promoveze valorile Francofoniei în comunitatea suceveană. 

De la demararea sa, în septembrie 2017, în cadrul proiectului au 

fost organizate peste 60 de activități francofone, dintre care 

menționăm: conferințe cu invitați francofoni prestigioși, mese 

rotunde, stagii și ateliere de formare, cursuri de limba franceză 

pentru copii și adulți, o școală de vară pentru copii, seri de film, 

lansări de carte, spectacole, concursuri, seri muzicale și multe 

altele. La aceste evenimente științifice, culturale și de divertisment 

au participat peste 120 de profesori din învățământul 



preuniversitar și universitar, 450 de studenți și peste 2100 elevi și 

liceeni, precum și un mare număr de suceveni care au venit să 

asiste la „După-amiezile francofone”, organizate în fiecare zi de 

miercuri la Biroul Francez, dar și la numeroase alte activități 

organizate de Centrul de Reușită Universitară din Suceava. 

În cadrul aceluiași proiect, a fost lansată revista francofonă 

„Rythmes, couleurs et paroles francophones”, o revistă de 

promovare a limbii franceze și a culturilor francofone în spațiul 

bucovinean. La 2 ani de la inițierea sa, proiectul „Francofonia în 

comunitate” reprezintă deja o marcă de identitate a francofoniei 

sucevene și contribuie în mod decisiv la vizibilitatea 

evenimentelor francofone din această regiune, fapt pentru care 

echipa proiectului a propus continuarea sa în 2020, cu noi 

activități de interes pentru comunitatea suceveană. Astfel, în 

primele luni ale anului 2020, au fost organizate cursuri 

săptămânale de limba franceză pentru copii (Biroul Francez) și 

pentru adulți (USV), cursuri care vor continua și în această 

săptămână, iar în lunile care urmează vor fi organizate alte 

evenimente francofone, precum conferințe, lansări de carte, stagii 

de formare pentru profesori și studenți etc. […] 

 


