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Local În acest sfârșit de săptămână cea mai apropiată universitate de 

Botoșani va fi în sărbătoare. Zilele Universității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava se vor derula între 5 și 7 martie, toți cei interesați de 

evenimentele din program fiind așteptați să participe. Sărbătoarea 

debutează joi, odată cu vernisajul expoziției fotografice „Itinerare 

geografice”, meritele fiind ale Departamentului de Geografie din 

cadrul Facultății de Istorie și Geografie.  

 

Tot pe 5 martie va avea loc lansarea revistei „Cuvânt studențesc”, 

responsabili fiind studenții și dascălii universitari ai Facultății de 

Litere și Științe ale Comunicării. În aceeași zi Biblioteca 

Universitară va fi „Spațiu al dialogului cultural și științific”, 

găzduind în fapt întâlniri între scriitori și cititori, printre acestea 

strecurându-se lansarea volumului „Nu știu…” semnat de Marian 

Florin Morariu. 

 

Ședința festivă de deschidere a sărbătorii universității sucevene va 

avea loc vineri dimineață și va fi urmată de simpozionul „Alma 

Mater Sucevensis”, aflat la ediția a XX-a și organizat de 

Departamentul de Științe Umane și Social – Politice al Facultății 

de Istorie și Geografie. Un „Proces simulat” va fi prezentat de 

Facultatea de Drept și Științe Administrative în colaborare cu 

ELSA, programul oficial cuprinzând și alte lansări de carte de 

sorginte economică dar nu numai, precum și o întâlnire la 20 de 

ani după absolvirea Facultății de Științe ale Educației. 

www.stiri.botosani.ro 
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Detalii referitoare la alte evenimente, orele și locațiile acestora pot 

fi găsite de cei interesați pe site-ul celor de la „Ștefan cel Mare” 

aici 
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Reprezentanții Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava le-au 

urat luni bun venit studenților străini care vor studia în acest 

semestru la USV, în cadrul programului ERAMUS+. 

„Evenimentul intitulat Erasmus+ Welcome Day este conceput ca 

o întâlnire de cunoaștere în cadrul căreia studenților străini li se 

prezintă universitatea, atât din punct de vedere academic, cât și 

din punct de vedere al infrastructurii și a posibilităților de 

petrecere a timpului liber, precum și programul de activități 

menite să le faciliteze integrarea în spațiul universitar sucevean. 

Totodată, studenții au ocazia de a se cunoaște între ei și de a se 

familiariza cu colegii lor români (Erasmus Buddy), care îi vor 

asista pe parcursul procesului de integrare. Într-un cadru 

interactiv, au fost discutate așteptările și temerile studenților 

străini privind șederea lor în campusul USV și in Suceava. De 

asemenea, studenții au participat la un exercițiu în care au trebuit 

să își prezinte țara de unde provin, în cadrul unui moment special 

de pe agenda întâlnirii. Universitatea suceveană încearcă în fiecare 

an să îi facă pe studenții străini (care vin din spații culturale 

diferite, reprezentând națiuni din diferite colțuri ale lumii) să se 

simtă bineveniți și să le faciliteze inserția în comunitatea 

suceveană și în comunitatea academică”, au precizat 

reprezentanții instituției. 

Evenimentul a fost organizat de Serviciul de Relații Internaționale 

și Afaceri Europene al USV, departament care, alături de 

www.newsbucovina.ro 

 

www.suceavalive.ro 



coordonatorii Erasmus+ de la nivelul facultăților, oferă sprijin și 

îndrumare studenților străini, pe parcursul șederii acestora la 

Suceava. 

35 de studenți din Armenia, Belarus, Franța, Georgia, Italia, 

Kyrgyzstan, Portugalia, Republica Moldova, Rusia, Senegal, 

Spania, Tadjikistan, Turcia și Ucraina vor studia semestrul acesta 

la USV. 

 Anual, numărul acestora crește ca urmare a deschiderii 

internaționale manifestată de USV, a implementării strategiei de 

internaționalizare de către Prorectoratul cu imaginea universității, 

relații internaționale și dezvoltare europeană și a implicării 

constante a cadrelor didactice în semnarea de noi acorduri și 

parteneriate de colaborare universitară cu instituții de învățământ 

superior din afara României. 

 

Jupanu Valentin Popa www.jupanu.ro 

04.03.20 

jupan de salon În această săptămână, mai exact, sâmbătă, 7 martie 2020, se 

împlinesc fix 30 de ani de când Institutul de Învățământ Superior 

de la Suceava a fost transformat în Universitatea „Ștefan cel 

Mare”. Actul de naștere al universității sucevene a fost semnat de 

premierul de la acea vreme, Petre Roman, la presiunea 

profesorilor și studenților. Meritul principal îl au regretatul 

Emanuel Diaconescu, fost rector, și regretatul Dan Adrian 

Coșman, fost lider al studenților. Fără implicarea celor doi, poate 

că astăzi Suceava nu ar fi avut universitate ori poate că ar fi avut-

o cu o oarecare întârziere. 

Instituția de învățământ suceveană s-a dezvoltat foarte mult în cei 

30 de ani datorită unor universitari pricepuți și implicați, unul 



dintre aceștia fiind fostul rector Adrian Graur. Lista universitarilor 

care au contribuit la creșterea USV este foarte lungă și din lipsă 

de spațiu, dar și pentru a nu omite pe cineva nu ne apucăm să o 

publicăm. 

Universitatea „Ștefan cel Mare” este una dintre universitățile cu 

colaborări externe importante, cu multe premii obținute la 

concursurile din țară sau din străinătate și cu absolvenți care au 

căutare pe piața muncii. 

Într-un comunicat al USV semnat de lectorul Codruț Șerban se 

arată că cei 30 de ani scurși din 1990 și până în prezent înseamnă 

„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 

integrare internațională sau utilizarea noilor tehnologii de 

comunicare”. 

La 30 de ani de USV, felicitări și succes colectivului profesoral în 

fruntea căruia se află rectorul Valentin Popa! 
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Joi, 5 martie 

„Baba oarba”, noul spectacol al Teatrului Studențesc Fabulinus 

Teatrul Studențesc „Fabulinus” din cadrul Universității „Ștefan 

cel Mare” Suceava (USV) invită sucevenii la premiera noului 

spectacol „Baba oarba”, în regia lui Cosmin Panaite. 



Evenimentul este programat pentru 5 martie 2020, de la ora 19.00, 

pe scena Auditoriumului „Joseph Schmidt” (str. Universității, nr. 

13). 

Distribuția: Polya Zubati, Radu Andonie, Vitali Cuzub, Elian 

Agache, Costin Bucătaru, echipa tehnică: Ilie Doroftei și Ionuț 

Flutur. 

Prețul unui bilet este de 10 lei pentru adulți sau de 5 lei pentru 

studenți, elevi și pensionari. Biletele pot fi achiziționate de la 

sediul Casei de Cultură a Studenților, str. Zorilor nr. 6 (lângă Auto 

Albina) sau online, de pe www.ccs-sv.ro. 

Pentru alte informații: 0752.092.606. 

 

 

Marți, 10 martie 

„Concert în 2” cu Ada Milea și Bobo Burlăcianu 

Ada Milea și Bobo Burlăcianu revin pe scena Auditoriumului 

„Joseph Schmidt”, marți, 10 martie, de la ora 19.00, cu spectacolul 

„Concert în 2”. 

Prețul unui bilet este de 20 lei sau 10 lei pentru studenți, elevi și 

pensionari. Biletele se pot achiziționa și de pe www.ccs-sv.ro, iar 

cele cu reducere pot fi cumpărate doar de la sediul Casei de 

Cultură a Studenților, str. Zorilor, nr. 6 (lângă Auto Albina). 

Informații suplimentare la 0752 092 606. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ccs-sv.ro%2F%3Ffbclid%3DIwAR3wuY-f3jGE2w82-_QZkOHoXgYrH-gzaaW_ktCU4jGUMFDjw-YY0JZxi_A&h=AT3vkekolHAYKkGk8shkVxaIYxdL9vM_ba_KajNLsXUz3KLPaXS4-0138m_EmdCsDxK0NPWPCpwV9UKETqLxq7Iuc3AWLxkhzQ6nUDB-PxB2TapA6RFj3vLyUBerJNNq6WlQHR_u5Y2pOiBSeWiKcWFDBIBjq7yFsVJDnqPgtUHz1sSIMwUcXDoBtpQo6rqSAuz39MTEhvYmsBBCfz49qtDov4LUsa9cXBBMGh90NGiEEjAxzNBsd0kMUHAahw52XMbLupx8TSfhKjZbscm5crPM6ZPBGfK8kSDw6o5CxsPm52DUlH0JK4QcwAz1rgvtFRlYMznLccUEpowpm2cy3f6vMA-9_B4qKr05IQVsrbMajUCTKIlfWLoZTAXkJpa7tgUYEJ7O6gzNAoP7aeEoT0IINrLyzQldFHr1ActVXvS-VevhZM8RU-g2eZ4MUOpPktsSZos2JXpG_jvLU3XXQxBmPfmJ72SqIQsb9i1muuh-iQqEIAD7940cvmytQmVg9IoFvsu5UlQQhvLvfKbwQfyY7ofqzZwhgb1cr4YRzXChbKyQzApPeMUeGD3Jl2rHKVaoDZP558WJ91XQm7DkGdCzbNO7XTQXw-4nOtHzK46LovkKmhWYQVUop-foijVunh6D84uzJQDOvPt5QL7CU_5bq-zAR-Kd8H_yfHREbX0qWzmXOPpSL7MQk5WmPm4rIhBc647rFt-mNlHEjAy6jUrlm7qtoOCvsejtfUCh1yEjjNQp_mEWG2r0wI216Yb0SfyM4f4sNZv24ljGsbT4TDaD7szwGzCcsj090Nn0mOYUA5HYFxZtuXDD55l-XE1QskcZER9e_y1dTgIvatE2AT5hnDv4tXw#_blank
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În cel de-al doilea meci din cadrul Grupei Valoare 1, CSU din 

Suceava a avut un derby în compania echipei Dinamo Brașov. La 

finele săptămânii trecute, o parte din jucătorii suceveni, care au 

evoluat pentru echipa de juniori II, și ea câștigătoare, au jucat și 

pentru cei „mari”. 

Deși s-au temut rău de adversarii lor, tinerii handbaliști suceveni 

au jucat grozav și au câștigat clar cu 33-25 (17-14). Elevii 

antrenorului Ion Tcaciuc au avut inițiativa tot timpul și totul părea 

sub control. 

La un moment dat, în partea secundă scorul a fost egal, 20-20, dar 

apoi, după un time-out, lucrurile s-au schimbat. Sucevenii au 

preluat inițiativa și au câștigat fără drept de apel. 

„M-am temut mult de acest meci, dar băieții mei au fost grozavi. 

A fost un moment de cotitură la 20-20, dar portarii Andriescu și 

Podovei au făcut diferența. Am câștigat la scor și așteptăm cu mare 

încredere partida de acasă cu CSȘ Sighișoara” a spus antrenorul 

echipei CSU din Suceava, Ion Tcaciuc. 

 

www.svnews.ro 

 


