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Local Conducerea Universității „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) vine 

cu o serie de noutăți în ceea ce privește organizarea procesului de 

predare din instituție, reducerea și transformarea orelor de curs în 

ore de aplicații fiind una dintre măsurile gândite. 

Alături de alte schimbări, instituția vrea să se ralieze noilor tendințe 

ale societății, o societate „5.0”, care se axează pe digitalizare la 

toate nivelurile. 

„Ne îndreptăm spre societatea 5.0, o societate ce se pare că va fi 

dominată de roboți umanoizi, de autovehicule care funcționează și 

merg fără șofer, în care inteligența artificială va fi regăsită aproape 

în toate locurile care ne înconjoară. Și universitatea noastră se 

raliază unui asemenea progres. Putem considera că suntem în a 

patra etapă de dezvoltare a instituției și ne îndreptăm spre a cincea 

etapă de dezvoltare a Universității, o etapă în care vom avea un 

număr mult mai mare de ore de aplicații la cursuri. Deja am pornit 

un program de reducere și de transformare a orelor de curs în ore 

de aplicații astfel încât să ajungem la un alt raport în acest 

domeniu”, a declarat rectorul USV, prof. univ. dr. ing. Valentin 

Popa, în cadrul unui eveniment găzduit de instituție în data de 6 

martie. 

Acesta a mai arătat că USV vrea să pună mai mult accent pe 

cursurile de dezvoltare a competențelor antreprenoriale. 



De asemenea, instituția se pregătește să facă parte dintr-o rețea 

europeană de universități, împreună cu mari universități de 

prestigiu din Europa, o rețea în care unul dintre obiective este cel 

de asigurare a cel puțin unei mobilități pe durata studiilor, pentru 

cel puțin 50% dintre studenții universității. 

„Este un obiectiv extrem de provocator, dar suntem bine pregătiți, 

atât din punct de vedere logistic, în sensul acordurilor de 

parteneriat încheiate cu universitățile europene, cât și din punct de 

vedere financiar pentru susținerea acestor mobilități”, menționa 

Popa la acea dată. 

În prezent, la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) 

sunt suspendate toate activitățile didactice ”față în față” pentru 

perioada 12 martie  - 1 aprilie (inclusiv), în vederea prevenției și 

monitorizării răspândirii infecției cu coronavirus (COVID-19). 

De asemenea, căminele studențești se vor închide începând cu data 

de 16 martie până la finalul perioadei de suspendare, cu excepția 

unuia. 
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Suceava Începând de vineri, 13 martie, sunt suspendate abonamentele 

pentru călătoriile cu autobuzele TPL SA Suceava pentru studenții 

care aveau astfel de facilități. Un anunț în acest sens a fost făcut de 

viceprimarul Lucian Harșovschi, el motivând luarea acestei decizii 

pe fondul pandemiei de coronavirus. „Întreruperea cursurilor 

pre/universitare are ca scop principal prevenirea și limitarea 

răspândirii coronavirusului (COVID – 19)! În acest context, 

abonamentele subvenționate de Primăria municipiului Suceava, 

eliberate de către TPL Suceava elevilor și studenților, vor fi 
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suspendate începând cu data de 13.03.2020 pe toată perioada de 

întrerupere a cursurilor”, a precizat Lucian Harșovschi pe contul 

său de facebook. Viceprimarul a adăugat că pentru a eficientiza 

măsurile implementate la nivel de municipiu, nu se vor mai elibera 

abonamente subvenționate elevilor și studenților pentru perioada 

în care nu se susțin cursuri! „După această perioadă, vor fi eliberate 

din nou abonamente subvenționate la care se vor adăuga și zilele 

suspendate”, a declarat Lucian Harșovschi. 

Precizăm că s-a dispus, totodată, de către Conducerea Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava evacuarea căminelor studențești 

până la data de 16 martie 2020, cu posibilitatea de prelungire a 

perioadei în cazul în care aceste spații vor fi solicitate spre folosirea 

ca zone de carantină pentru cetățenii infectați cu virusul COVID-

19.   
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__________ Cantina Universității Ștefan cel Mare din Suceava se închide de 

luni până pe 31 martie 2020. 
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Altele  

 

S-a născut pe 28 martie 1973 în orașul Tîrgu Frumos, din județul 

Iași. Mama, Elena, a fost bibliotecară (bună, blîndă, înțelegătoare), 

iar tatăl, Nicolae, a fost merceolog și mic întreprinzător după 1990 

(foarte bun în a cunoaște oamenii și oportunitățile de dezvoltare). 

A urmat cursurile Școlii Normale „Vasile Lupu” din Iași, profilul 

Pedagogic – învățători – educatori, apoi pe cele ale Facultății de 

https://www.jupanu.ro/conf-univ-dr-otilia-clipa-sefa-departamentului-de-stiinte-ale-educatiei-din-cadrul-usv_18103
https://www.jupanu.ro/conf-univ-dr-otilia-clipa-sefa-departamentului-de-stiinte-ale-educatiei-din-cadrul-usv_18103
https://www.jupanu.ro/conf-univ-dr-otilia-clipa-sefa-departamentului-de-stiinte-ale-educatiei-din-cadrul-usv_18103
https://www.jupanu.ro/conf-univ-dr-otilia-clipa-sefa-departamentului-de-stiinte-ale-educatiei-din-cadrul-usv_18103


Educației din 
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Filosofie, dar și pe cele ale Facultății de Psihologie și Științe ale 

Educației din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza”. Pînă la 

ajunge „profesor de profesori”, Otilia Clipa a visat să devină 

medic, arhitect sau arheolog. 

Dacă încercați să fiți obiectivă, în topul facultăților de științe ale 

educației unde s-ar plasa facultatea de la Suceava și de ce?  

Toate ierarhiile sânt realizate după diverse criterii: cercetare, 

recunoaștere, internaționalizare, număr de studenți, număr de 

locuri bugetate etc. Dacă aș fi obiectivă s-ar afla între primele șapte 

facultăți de științe ale educației. Dar cum sânt subiectivă, aș spune 

că este între primele trei. Și când spun asta mă refer la grija față de 

student, la centrarea cadrelor didactice față de noile inovații în 

materie de didactică universitară, la activitățile curriculare și 

extracurriculare organizate, la acordurile de parteneriat Erasmus de 

care studenții beneficiază, la proiectele numeroase derulate și la 

multe alte criterii necuantificabile… 

Și, ca să fiu și mai subiectivă, vă pot spune că am fost prezentată 

(spre uimirea mea) în luna ianuarie a acestui an doamnei ministru 

ca având mult mai multe calități decât știu eu că am, iar facultatea 

ca fiind cea mai bună școală de formare a profesorilor din țară. Am 

primit cu bucurie aprecierile despre facultate, mai ales că, jumătate 

din viața mea (sânt peste 20 de ani) mi-am dedicat-o dezvoltării 

acestei structuri de formare a profesorilor. 
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Crai Nou Pg.2 Asociația studenților suceveni (ASUS) se arată nemulțumită, într-

un comunicat de presă emis astăzi, de decizia conducerii 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava de a dispune 

evacuarea căminelor studențești în regim de urgență până la data 

de 16 martie 2020, cu posibilitatea de prelungire a acestei 

perioadei. 

Decizia vine după ce autoritățile au decis ca, în caz de urgență, să 

folosească căminele ca spațiu pentru carantină. 

Contra acestei decizii s-a expus și Prorectorul USV Mihai Dimian, 

iar studenții au lansat o petiție on-line pentru utilizarea în acest sens 

a proprietăților confiscate și a celor aflate în sechestru. 

Ca argumente suplimentare, studenții suceveni invocă faptul că 

solicitarea autorităților a generat îngrijorare în rândul tinerilor care 

urmează să revină în acele spații. 

Îngrijorător este și faptul că studenții decazați se văd nevoiți să se 

deplaseze către localitățile de domiciliu, lucru care nu poate decât 

să crească riscul lor de îmbolnăvire. Cea mai dificilă situație este a 

studenților din Republica Moldova, respectiv Ucraina, care sunt 

nevoiți să treacă granițele pentru a ajunge acasă. 
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