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Actualitate, 

Educatie 

Profesorul universitar doctor Mihai Dimian, prorectorul Universității Ștefan cel 

Mare Suceava a transmis pentru cei interesați o listă a resurselor on-line pentru 

studenți dar și pentru toți cei interesați să păstreze contactul cu USV în această 

perioadă mai delicată, când activitățile la Universitatea suceveană au fost în cea 

mai mare parte suspendate din cauza epidemiei Coronavirus dar și pentru viitor. 

Iată mesajul publicat de profesorul Mihai Dimian: 

  

USV – ONLINE: Recomandările din partea USV referitoare la resursele on-line 

care pot fi utilizate pentru interacțiunea cu studenții în aceste condiții: 

A. Resurse Google Suite for Education accesibile folosind conturile G Suite*: 

1. Google Classroom – classroom.google.com (postare materiale prin Drive, teme, 

notificari in aplicatia Android; studentii se pot inrola folosind conturi google 

personale sau institutionale de forma @student.usv.ro) 

2. Google Meet – conferinte/prezentari/cursuri live max 250 participanti pentru 

aceasta perioada (se programeaza evenimente cu intalniri Meet in Google 

Calendar) 

3. Google Hangouts (asemanator cu Whatsapp si FB Messenger) 

4. Google Forms (pt. teste grila) 

5. Youtube.com – lectii inregistrate si live 

*Conturile G-Suite usv au sufixele: usm.ro, atlas.usv.ro, fdsa.usv.ro, litere.usv.ro, 

student.usv.ro, fia.usv.ro, fim.usv.ro si in curand seap.usv.ro 

B. Resurse tip platforma educationala locala, existente la USV: 

– Platforma Moodle ID – http://www.platforma.id.usv.ro/ 

sau 

– Moodle2.usv.ro si Moodle.usv.ro 

(toate 3 utilizabile folosind conturile AD care sunt utilizate si pentru accesarea 

platformei Scolaritate) 

C. Partajare documente electronice 

1. Google Drive 

2. WeTransfer 
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3. DropBox 

D. Alte resurse Internet pentru comunicare (utilizabile pe terminale Windows PC 

sau pe dispozitive mobile): 

1. Facebook (grupuri, pagini, voice/video messenger, live-video) 

2. WhatsApp (grupuri de discutii, schimb de fisiere, apeluri voce/video) 

3. Skype 

E. Pentru lucrul individual de acasa si conectare la computerul din reteaua USV 

1. Setare VPN, la fel ca in cazul accesarii din exteriorul campusului a platformei 

Scolaritate, http://www.dcti.usv.ro/knowledgebase.php?article=14 

2. Conectare la computerul utilizat in reteaua USV folosind Remote Desktop 

(nativ in Windows), VncViewer, TeamViewer, Anydesk 

Altele optiuni: 

– Office 365 (activat cu pachetele MS Office sau prin conectare online folosind 

conturi @usvedu.ro; in analiza pentru generalizare) 

– https://teams.microsoft.com/start (utilizare gratuita in aceasta perioada, pentru 

6 luni) 

– https://oedb.org/ilibrari…/6-free-platforms-teaching-online/ 

– https://www.easyclass.com/ 

#Hai_la_USV 

- Studenții au la 

dispoziție containere 

unde să își lase 

bagajele.Avertizați să 

își ia lucrurile de 

valoare 

stiridinbucovina.ro 

13.03.20 

Anunț Studenţii căminişti de la Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava au la 

dispoziţie containere unde să îşi lase bagajele. ,,Dragi Studenţi, Am pus la 

dispoziţie 3 containere pentru depozitarea lucrurilor personale din cămine. 

Oana Nuțu Studenții suceveni au 

lansat o petiție pentru 

utilizarea temporară ca 

spații de carantină a 

proprietăților 

confiscate, în locul 

căminelor studențești 

 

 

 

Obiectiv de 

Suceava 

Pg.3 Asociația Studenților din Universitatea Suceava (ASUS) a creat o petiție on-line 

pentru utilizarea temporară ca spații de carantină a proprietăților confiscate și a 

celor aflate sub sechestru pentru cazuri de corupție. Petiția a fost publicată pe site-

ul petitieonline.com în cursul zilei de ieri, 12 martie, și a strâns peste 660 de 

semnături în câteva ore, de la persoane din Suceava, Botoșani și Iași. 

”Înainte de a utiliza căminele studențești și căminele școlare pentru cazuri de 

carantină, solicităm transformarea urgentă a proprietăților confiscate și, eventual, 

a celor aflate sub sechestru pentru cazuri de corupție în centre de carantină”, se 

precizează în motivarea petiției inițiate de studenții suceveni. 
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Prorectorul Mihai Dimian a publicat pe pagina sa de Facebook, în cursul zilei de 

ieri, mai multe postări prin care își exprima nemulțumirea că spațiile de cazare ale 

Universității ”Ştefan cel Mare” Suceava au fost solicitate pentru carantină și a 

îndemnat la semnarea petiției create de studenții suceveni. 

”Acum aveți și o petiție pe care o puteți semna. E o soluție constructivă la o 

solicitare îngrijorătoare din partea autorităților publice. Folosirea unui cămin 

școlar sau universitar ca spațiu de carantină va genera o teamă continuă a copiilor 

și tinerilor care urmează să revină în acele spații. Pe de altă parte, faptul că nu 

avem spații pentru situații de urgență se datorează tocmai furtului din banul public. 

Deci să trăiască cei care au furat cu această temere în viitor, nu tinerii care nu au 

nici o vină”, menționează prorectorul Dimian într-o postare pe pagina sa de 

Facebook. 

Amintim că, în vederea prevenției și monitorizării răspândirii infecției cu 

coronavirus, USV a suspendat cursurile față în față până în data de 1 aprilie și a 

decis să închidă căminele studențești, începând cu data de 16 martie. ”Deoarece 

înaintea reluării activităților în campus se va efectua o amplă dezinfecție și având 

în vedere că pe durata suspendării activităților în campus este posibil să fim 

obligați să punem la dispoziția autorităților camerele de cămin în vederea cazării 

persoanelor aflate în carantină, studenții au obligația să-și ia lucrurile personale 

din camere”, au informat reprezentanții USV. În acest context, instituția a pus la 

dispoziția studenților 3 containere pentru depozitarea lucrurilor personale din 

cămine. “Totuși vă rog să vă luați lucrurile de valoare cu voi, depozitând aici doar 

eventuale lucruri dispensabile, prea voluminoase pentru a le transporta. Studenții 

de la ASUS vor gestiona situația”, a precizat prorectorul Mihai Dimian.  

 

- Botoșănenii care 

studiază la Suceava, 

nemulțumiți de 

transformarea 

căminelor în spații de 

carantină: ”Să trăiască 

cei care au furat cu 

această temere în viitor, 

nu tinerii” 

www.botosaneanul

.ro 

Stiri Idem 
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- Studenții suceveni au 

lansat o petiție pentru 

utilizarea temporară ca 

spații de carantină a 

proprietăților 

confiscate, în locul 

căminelor studențești 

stirimoldova24.ro 

12.03.20 

- Idem 

Florica 

Diaconescu 

 

Cuvânt la 20 de ani...de 

ființare (a Fcaultății de 

Științe ale Educației – 

Universitatea „Ștefan 

cel Mare” Suceava) 

Crai Nou Pg.9 „E o întâmplare a ființei mele/întâmplarea că ești, întâmplarea că suntem...” astăzi, 

aici, pentru a ne întări rădăcinile, adăpându-le din lumina nestinsă încă a 

începutului..., dar care început? 

Acela trăit de fiecare dintre noi și de toți la un loc. 

Adi Pîrgaru 

 

CSU din Suceava atacă 

ultima parte a sezonului 

regulat din postura de 

lider 

Crai Nou Pg.7 În prima rundă a celui de-al doilea retur al seriei A a Diviziei A de handbal 

masculin, CSU din Suceava va evolua pe teren propriu în compania echipei Poli 

Iași. Meciul se va disputa duminică de la ora 12.00 în sala ”Dumitru Bernicu” și 

se va juca cu porțile închise. 

”Faptul că se joacă fără spectatori este deosebit de incomod și impropriu, mai ales 

că la noi publicul a fost tot timpul al optulea jucător. Ne vom conforma și vom 

încerca să ne descurcăm. Vom trata partida cu toată seriozitatea și nu avem în 

program decât victoria. Ne-am propus un obiectiv important, promovarea în Liga 

Națională și vrem să-l îndeplinim” a declarat antrenorul sucevenilor, Adrian 

Chiruț. 

 

- CSU din Suceava atacă 

ultima parte a sezonului 

regulat din postura de 

lider 

www.svnews.ro Sport Idem 

- Prorectorul USV 

Dimian este împotriva 

transformării căminelor 

din campus în zone de 

carantină: “Faptul că nu 

avem spații pentru 

situații de urgență se 

datorează tocmai 

ziaruldepenet.ro 

12.03.20 

- Prorectorul Universității Suceava, Mihai Dimian, are o poziție critică la adresa 

autorităților județene, care și-au anunțat intenția – în cazul în care îmbolnăvirile 

cu coronavirus vor scăpa de sub control – să rechiziționeze căminele din campus. 

”Folosirea unui cămin școlar sau universitar ca spațiu de carantină va genera o 

teamă continuă a copiilor și tinerilor care urmează să revină în acele spații. 

Faptul că nu avem spații pentru situații de urgență se datorează tocmai furtului din 

banul public. 

Deci să trăiască cei care au furat cu această temere în viitor, nu tinerii care nu au 
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furtului din banul 

public” 

nicio vină”  spune Dimian. 

Ieri, Consiliul de Administrație al USV a decis suspendarea, până pe 1 aprilie 

inclusiv, a tuturor activităților didactice care implică întâlnirea față în față între 

cadre didactice și studenți. 

 

Legat de situația studenților cazați în căminele USV, membrii CA au hotărât : 

căminele se vor închide începând cu data de 16 martie până la finalul perioadei de 

suspendare, cu excepția unui cămin, în care vor putea fi cazați, cu aprobarea 

rectorului sau prorectorului, doar studenții care au o situație specială. 

“Deoarece înaintea reluării activităților în campus se va efectua o amplă 

dezinfecție și având în vedere că pe durata suspendării activităților în campus este 

posibil să fim obligați să punem la dispoziția autorităților camerele de cămin în 

vederea cazării persoanelor aflate în carantină, studenții au obligația să-și ia 

lucrurile personale din camere”, preciza un comunicat USV. 

- Împotrivire pentru 

folosirea căminelor de 

elevi și studenți ca spații 

de carantină. Profesor 

Mihai Dimian: ”Nu 

avem spații pentru 

situații de urgență din 

cauza furtului din banul 

public. Să trăiască cei 

care au furat cu această 

temere în viitor, nu 

tinerii nevinovați” 

suceava-

smartpress.ro 

12.03.20 

- Idem 

- Prorectorul USV, Mihai 

Dimian critică inițiativa 

de a folosi căminele 

USV ca spații pentru 

carantină, iar Asociația 

studenților a inițiat o 

petiție pentru utilizarea 

în acest sens a 

proprietăților confiscate 

newsbucovina.ro 

12.03.20 

- Idem 
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și a celor aflate în 

sechestru 

- Petiție online. Cămin 

universitar sau școlar 

din Suceava 

transformat în spațiu de 

carantină.Decizie a 

autorităților sucevene 

stiridinbucovina.ro 

12.03.20 

- Idem 

 


