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Suceava 

 

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava marchează împlinirea a 

30 ani de la transformarea Institutului de Subingineri în 

Universitate. 

Programul aniversar a inclus, pe 4 martie, ora 15, recitalul susținut 

de trupa de pop-operă „Dimma’S”, iar pe 5 martie a fost deschisă 

expoziția fotografică „Itinerare geografice”, va fi organizată 

dezbaterea „Biblioteca Universitară – spațiu al dialogului cultural 

și științific” și va fi prezentată piesa de teatru „Baba oarba”, a 

Teatrului „Fabulinus”. 

Pe 6 martie se va desfășura o ședință festivă, urmată de 

simpozionul „Alma mater sucevensis” și dezbaterea „Omul și 

cartea”, care va include lansarea volumului „Politicile SUA, 

Germaniei și Rusiei în spațiul românesc: 1990-2018”, autor 

conf.univ.dr. FLORIN PINTESCU. 

Programul manifestărilor dedicate Zilei USV 

5 Martie 2020 – 7 Martie 2020 

▪ Joi, 5 martie – sâmbătă, 7 martie 2020, parter Corp E 

Expoziție fotografică „ITINERARE GEOGRAFICE” 

Organizator: Departamentul de Geografie din Facultatea de 

Istorie și Geografie (Responsabil: lector univ. dr. Dinu Iulian 
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Oprea) 

▪ Joi, 5 martie 2020, ora 12.00, Sala de Lectură cu Publicații 

Tehnico-Economice, Corp E, Etaj I 

BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ – SPAȚIU AL DIALOGULUI 

CULTURAL ȘI ȘTINȚIFIC 

• 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, 

masterand FLSC, an II; 

• Deschiderea Cărții de Onoare a Bibliotecii USV. 

Organizator: Biblioteca USV 

▪ Vineri, 6 martie 2020, 9.00 – 10.00, Aula Magna, Corp A 

Ședința Festivă 

Organizator: Rectorat 

▪ Vineri, 6 martie 2020, 10.30, Sala E210, E223 din Corp E 

Simpozion ALMA MATER SUCEVENSIS, Ediția XX 

Organizator: Departamentul de Științe Umane și Social-Politice 

din Facultatea de Istorie și Geografie 

▪ Vineri, 6 martie 2020, 11.00, Aula Corp A 

Proces simulat 

Organizator: Facultatea de Drept și Științe Administrative,  în 

colaborare cu ELSA 

▪ Vineri, 6 martie 2020, 12.00, Sala de Lectură cu Publicații 

Tehnico-Economice, Corp E, Etaj I 

OMUL și CARTEA 

Invitat de onoare: Prof.univ.dr.ing. Mihai GRĂMĂTICU, 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

Invitați speciali: Prof. univ. dr. ing. Vasile PUIU, Universitatea 

„Vasile Alecsandri” din Bacău și Prof. univ. dr.   Vasile 



CRĂCIUN, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași 

Organizator: Biblioteca USV 

▪ Vineri, 6 martie 2020, 14.00, Aula Corp E 

Facultatea de Științe ale Educației la 20 de ani. ÎNTÂLNIRE 

ÎNTRE GENERAȚII 

Organizator: Facultatea de Științe ale Educației 

▪ Sâmbătă, 7 martie 2020, 9.30 – 11.30, 14.00 – 17.00, Aula 

Corp E 

MARKETING EDUCAȚIONAL. A FI SAU A AVEA 

(activitate de formare) 

Organizator: Biblioteca USV, Conf. univ. dr. Alexandru 

NEDELEA și Asist. univ. dr. Costel-Ioan CIOBAN 

▪ Sâmbătă, 7 martie 2020, 11.30, Aula Corp E 

Lansare de carte: Politicile SUA, Germaniei și Rusiei în spațiul 

românesc (1990-2018), 

autor Conf. univ. dr. Florin PINTESCU. Prezintă: Prof. univ. dr. 

Ștefan PURICI și Lector. univ. dr.  Marcela SLUSARCIUC 

Organizator: Biblioteca USV, Facultatea de Istorie și Geografie 
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Studenții Universității „Ștefan cel Mare” Suceava au acum 

propriul lor ziar, „Cuvânt Studențesc”. Editat în 16 pagini, în 

condiții grafice deosebite, ziarul scris exclusiv de studenți de la 

diverse facultăți, majoritar de la Facultatea de Litere și Științe ale 

Comunicării (FLSC), a fost lansat, ieri, în sala de lectură a 

bibliotecii din corpul A. La eveniment au participat numeroși 

studenți și profesori de la FLSC. 



Moderatorul manifestării, conf. univ. dr. Claudia Costin, director 

al Departamentului Limba și literatura română și științele 

comunicării, a arătat că proiectul editării unui ziar al studenților a 

fost inițiat de decanul facultății, conf. univ. dr. Luminița Turcu, și 

a fost îmbrățișat cu entuziasm de studenți de la specializarea 

Comunicare și Relații Publice, coordonați de redactorul-șef al 

cotidianului „Monitorul de Suceava”, Tiberiu Avram. 

„Ideea unui ziar există de foarte mulți ani; mi se pare firesc ca o 

facultate de litere să aibă propria revistă sau ziar. Dar nu mi-am 

imaginat că ziarul va fi atât de reușit. Sunt realmente cucerită de 

modul în care este organizat, de cum este structurat ziarul. Sperăm 

să fie o publicație care să aibă o viață lungă și să fie citită”, a 

declarat decanul Luminița Turcu. 

  

Ce puteți citi în „Cuvântul Studențesc” 

Aprecieri au venit și din partea conf. univ. dr. Evelina Graur și 

prof. univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu. Prof. Ardeleanu a afirmat 

că acest ziar este „un produs foarte așteptat de toată lumea”, care 

se adaugă la căile prin care universitatea „încurajează lectura de 

pe foaia de hârtie” și lansarea de ieri a deschis, practic, seria 

evenimentelor organizate cu ocazia „Zilelor USV”. 

La rândul său, coordonatorul echipei redacționale, jurnalistul 

Tiberiu Avram, a invitat studenții de la toate facultățile din cadrul 

USV să colaboreze la „Cuvântul Studențesc”. 

Ziarul este gratuit și deocamdată apare semestrial, tipărit, dar va 

avea în curând și ediție online. De asemenea, va avea un sediu de 

redacție, la parterul corpului A al universității. Din titlurile 



primului număr amintim: „Șapte tipologii de oameni pe care îi vei 

întâlni când călătorești cu trenul”, „Român sau basarabean, toți 

suntem același neam!”, „Perioada studenției a fost cea mai 

frumoasă perioadă din viața mea” – un interviu cu rectorul USV, 

prof. univ. dr. Valentin Popa, „Sfaturi pentru o sesiune de succes”, 

„Cele mai vechi metode de copiat”. Din ziar studenții pot afla 

locurile în care pot mânca „la prețuri studențești”, cum pot câștiga 

bani de buzunar sau pot citi o cronică amplă de la Balul Bobocilor 

și Miss USV 2019, dar și cum se văd facultățile din USV prin ochii 

studenților. Un horoscop altfel, efectele globalizării asupra sferei 

socio-culturale, locul instituției academice în topul universităților 

din Europa de Est și Asia Centrală și performanțele sportive ale 

studenților suceveni sunt alte teme abordate cu umor sau cât se 

poate de serios în ziar. De asemenea, încă de la primul număr, o 

pagină este rezervată creațiilor literare – „Colțul Artistului”. 

Colectivul de redacție este format din Raluca Ioana Gafencu, 

Bianca Gabriela Galben, Xenia Gavriliuc, Maria Beatrice Hopu, 

Ana Maria Moraru, Angela Pocitari, Bianca Elisabeta Puraveț, 

Andreea Salcoci, Corina Tăbîrța, Loredana Cristina Țăranu și 

Florin Boțu. Cine sunt și cum au ajuns să participe la acest proiect 

aflați din articolul din pagina 16 a ziarului pe care l-au scris. 
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La începutul acestei săptămâni, reprezentanții Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) au urat bun venit studenților 

străini care vor studia în acest semestru la USV, în cadrul 

programului ERAMUS+. 
www.edumanager.ro 

 

www.stirilevivafm.ro 



programul 

Erasmus+ 
 

 

 Vor studia la USV nu mai puțin de 35 de studenți din Armenia, 

Belarus, Franța, Georgia, Italia, Kyrgyzstan, Portugalia, 

Republica Moldova, Rusia, Senegal, Spania, Tadjikistan, Turcia 

și Ucraina. 

Potrivit reprezentanților instituției, „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 a 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 în 

Suceava. De asemenea, studenții au participat la un exercițiu în 

care au trebuit să își prezinte țara de unde provin. 

„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 bine-veniți și să 

le faciliteze inserția în comunitatea suceveană și în comunitatea 

academică”, a mai informat USV în cadrul unui comunicat de 

presă. 

Evenimentul a fost organizat de Serviciul de Relații Internaționale 

și Afaceri Europene al USV, departament care, alături de 

coordonatorii Erasmus+ de la nivelul facultăților, oferă sprijin și 

www.suceavalive.ro 
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îndrumare studenților străini, pe parcursul șederii acestora la 

Suceava. 

„Anual, numărul studenților străini Erasmus crește ca urmare a 

deschiderii internaționale manifestate 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”, a mai transmis USV. 

 

 

Iustin B. Profesori și elevi 

din patru țări, 
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Românie” 

www.crainou.ro 
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Societate Școala Gimnazială „Ion Irimescu” Fălticeni a găzduit, la sfârșitul 

lunii februarie, o nouă etapă a proiectului Erasmus+ „Cultural 

Heritage and Ict”. Timp de 5 zile, oaspeți au fost profesori și elevi 

din Turcia (Ankara și Antalya), Portugalia – Villa Verde, 

Macedonia – Bitola și Lituania – Marijampole, care au participat 

la activitățile culturale propuse de echipa Erasmus+ din școala 

gazdă. […] 

Ziua de miercuri a fost dedicată unei vizite la Universitatea 

„Ștefan cel Mare”, la Muzeul de Istorie și la Cetatea de Scaun a 

Sucevei, iar joi au fost vizitate renumitele mănăstiri din Bucovina, 

toți participanții proiectului fiind pentru prima oară în Bucovina. 

Plimbarea cu mocănița „Huțulca” de la Moldovița, într-un peisaj 

feeric, cu ninsoare abundentă, ca în povești, și vizita la Salina de 

la Cacica, una dintre cele mai vechi exploatări de sare 

recristalizată din saramură din Europa, au captat interesul 

oaspeților de peste hotare. […] 
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Cultură & 

Timp liber 

Terminarea școlii reprezintă începutul altei etape în viața unui 

adolescent. Tinerii, fie că și-au finalizat studiile într-un liceu 

tehnologic, fie într-unul teoretic, își planifică viața în funcție de 

cât sunt de informați acum, cu privire la ofertele disponibile pe 

piața muncii. 

Tocmai de aceea, Asociația POV21, în parteneriat cu Colegiul 

Național „Liviu Rebreanu”, Inspectoratul Școlar Județean 

Bistrița-Năsăud și Grupul Teraplast, își propune ca în această 

primăvară să aducă tinerilor din județ, aflați în căutarea propriei 

vocații, evenimentul „Târg de viitor”. […] 

Lista Universităților prezente: 

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca 

Universitatea Babeș-Bolyai, extensia Bistrița 

Universitatea Tehnică Cluj-Napoca 

Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Iuliu-Hațieganu” Cluj-

Napoca 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași 

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava 

Universitatea de Vest Timișoara 

Academia Militară Sibiu 

Centrul Universitar Nord din Baia-Mare – Facultatea de Științe 

Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca 



Universitatea din București 

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba-Iulia 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-

Napoca 

 


