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_________ Când s-ar putea 

relua cursurile la 

USV și când va avea 

loc admiterea  

www.suceavalive.ro 

03.04.20 

_________   

Rectorul USV, prof. univ. dr. Valentin POPA, a anunțat că reluarea 

activității la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava ar putea avea 

loc la finalul lunii mai sau în prima parte a lunii iunie. Până atunci 

rectorul POPA le-a cerut cadrelor didactice, dar și studenților finalizarea 

tuturor cursurilor și aplicațiilor care se pot susține online. 

„Voi propune Consiliului de administrație să reluam activitatea cu 2-3 

săptămâni de activitate didactică, după un orar nou, în care se vor 

recupera laboratoarele și/sau se vor susține cursuri și seminarii 

recapitulative. Apoi vor urma trei săptămâni de sesiune și una de 

restanțe”, a precizat prof. univ. dr. Valentin POPA. 

Nici studenții din anii terminali nu au fost uitați astfel că pentru aceștia 

vor urma 1-2 săptămâni de finalizare a studiilor. 

„Pentru anii terminali, vor urma 1-2 săptămâni dedicate examenelor de 

finalizare a studiilor. În cel mai bun caz finalizăm semestrul la final de 

iulie, în cel mai rău caz la final de august. În septembrie vor fi 

reexaminările. Practica studenților se va putea desfășura oricând, în 

laboratoare, conform orarului sau în unitățile economice cu care avem 

încheiate convenții de practică, inclusiv acum, în perioada stării de 

urgență, acolo unde este posibil, în special în situațiile în care practica se 

poate desfășura prin activitate la domiciliu (exemplu: studenți care fac 

practică în domeniul software)”, a declarat rectorul USV. 



Admiterea la Universitatea „Ștefan cel Mare” se va face în paralel cu 

aceste activități, în funcție de finalizarea studiilor preuniversitare. 

Adelina 

Talpalariu 

Studenții 

Universității sunt 

îndemnați să-și 

spună părerea despre 

cum se desfășoară 

cursurile online 

www.monitorulsv.ro 

02.04.20 

Local Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) 

realizează un chestionar cu privire la desfășurarea activităților didactice 

din mediul online, în această perioadă, când cursurile față în față sunt 

suspendate. 

Autorii sondajului vor să afle care este punctul de vedere al studenților 

referitor la procesul de predare-învățare în această perioadă, dacă au 

sugestii pentru îmbunătățirea metodelor sau care le sunt nemulțumirile 

cu privire la educația la distanță, prin online. 

Asociația Studenților din Universitatea Suceava (ASUS) îndeamnă 

studenții Universității „Ștefan cel Mare” Suceava să completeze 

chestionarul în număr cât mai mare, până la data de 12 aprilie. 

„Dacă ați întâmpinat dificultăți cu privire la orice aspect ce ține de 

procesul de predare-învățare în această perioadă, Asociația Studenților 

din Universitatea Suceava vă încurajează să transmiteți acest lucru sau 

recomandări pe care ați vrea să le îndeplinească universitatea, 

completând chestionarul de mai jos, inițiat și transmis de către Alianța 

Națională a Organizațiilor Studențești din România, până în data de 12 

aprilie: 

https://www.questionpro.com/a/TakeSurvey?tt=It%2B4TQOjtZs%3D 

Pentru orice probleme punctuale, cu care considerați că vă putem ajuta, 

nu ezitați să ne contactați”, transmite ASUS. 

Răspunsurile sunt anonime, iar comunicarea rezultatelor obținute se va 

face prin date statistice. 

Studenții sunt întrebați de la cine au primit suport și îndrumare în această 

perioadă, în ce măsură au participat la cursuri/ seminarii / laboratoare, ce 

dificultăți au întâmpinat, ce platformă online utilizează, etc. 



„Acest chestionar urmărește să identifice practicile de educație la 

distanță utilizate în acest moment în derularea programului de studiul pe 

care-l urmezi, precum și sprijinului de care ai nevoie pentru continuarea 

activității de studiu. Contribuția ta este importantă pentru identificarea 

nevoilor și a celor mai eficiente modalități de suport pe care le-am putea 

solicita conducerii universității unde îți urmezi studiile”, menționează 

ANOSR. 

În lipsa unui acord scris din partea Monitorului de Suceava, puteți prelua 

maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizați sursa și dacă 

inserați vizibil link-ul articolului Studenții Universității sunt îndemnați 

să-și spună părerea despre cum se desfășoară cursurile online. 

________ 84 de teste făcute 

ieri pe linia de 

testare pentru 

coronavirus pusă la 

dispoziția Spitalului 

Județean Suceava de 

către universitate 

www.svnews.ro 

02.04.20 

Actualitate Prorectorul Universității „Ștefan cel Mare” Mihai Dimian spune că linia 

de testare pentru coronavirus pusă la dispoziția Spitalului Județean de 

către universitate a făcut ieri 84 de teste, în condițiile în care momentan 

lucrează doar o echipă. Se iau probe din cavitatea nazală și din cavitatea 

bucală. Dacă acestea se iau dimineața, rezultatul poate fi dat după 

amiaza. Numai că în prezent stau la rând probele luate în urmă cu 4-5 

zile. Prorectorul Dimian a declarat pentru Radio Top că probabil într-o 

săptămână se va ajunge la zi, iar atunci rezultatele vor fi date cam în 24 

de ore de la recoltare. Tot într-o săptămână, s-ar putea ajunge la o 

capacitate de analiză a 200 de probe zilnic. Numai că, spune domnul 

Dimian, dacă cei de la Direcția de Sănătate Publică vor colecta 400 de 

probe pe zi, atunci iarăși se va ajunge la întârzieri. Profesorul universitar 

mai spune că reactivii și consumabilele care există în prezent ajung 

pentru 3.000 de teste, deci cam pentru aproximativ două-trei săptămâni. 

Ulterior vor fi folosite consumabilele cumpărate de spital. Mihai Dimian 

a declarat că echipa sa de lucru a făcut comandă de materiale pentru spital 

acum două săptămâni și speră să ajungă la Suceava cit mai curând. În 

fine, domnul Dimian a mai spus că va mai fi nevoie de kit-uri. 

N.B. Prefectul anunță că 

testarea pentru 

www.crainou.ro 
02.04.20 

Actualitate Prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, a anunțat, ieri, la o ediție 

specială a Subiectul Zilei de la News Bucovina, că de marți a fost 



infecția cu noul 

coronavirus se face 

la Suceava 

operaționalizat Laboratorul de biologie moleculară la Spitalul Județean 

Suceava și au fost lucrate primele probe. 

„Este o echipă formată din patru persoane, un medic, un asistent, un 

laborant și un doctor în microbiologie moleculară de la USV” a spus 

prefectul, mulțumind pentru sprijinul acordat de Universitatea Suceava, 

pentru că la Suceava se vor putea procesa circa 200 de teste zilnic. 

El a arătat că este extraordinar de important acest aspect, pentru că 

Suceava nu mai depinde de Iași și nici de Institutul „Matei Balș” din 

București. 

„E un aspect pozitiv, care ne va ajuta în perioada următoare” a spus 

Moldovan. 

Prefectul a mai spus că în curând vor ajunge la Suceava noi aparate de 

testare și va trebui să se constituie echipe noi de prelucrare a testelor, 

astfel reușindu-se mărirea capacității de testare. 

El a mai spus că a discutat cu SJU Suceava și DSP Suceava pentru 

realizarea de teste rapide și că va lua legătura cu Unifarm pentru achiziția 

de teste rapide, în condițiile în care municipiul Suceava și opt localități 

limitrofe sunt în carantină. 

Prefectul a arătat că deși aceste teste rapide nu sunt cu o acuratețe de 

100%, ele pot constitui o procedură intermediară, astfel încât să fie 

efectuată o testare masivă. (N.B.) 

________ Idei în nocturnă: 

COVID-19 – o cursă 

contra cronometru 

www.radioromaniacultural.ro 

02.04.20 

________ Omenirea este într-o cursă contracronometru cu una dintre cele mai 

agresive pandemii, cauzată de noul coronavirus SARS-COv-2. Pe 

numele său COVID-19, pentru noua pandemie nu există încă nici 

tratamente specifice și nici vaccinuri. 

Există însă, aplicată și testată în altele, o metodă deopotrivă profilactică 

dar și de tratament, cel puțin teoretic și bazat pe asemănările dintre noul 



coronavirus si cele anterioare, precum cele care au cauzat epidemiile de 

SARS și MERS. 

Este vorba despre terapia cu plasmă imunizată (plasmă provenită de la 

foști pacienți cu COVID-19, în cazul de față), procedeu denumit în limbaj 

de specialitate drept imunizare pasivă.  

Care sunt argumentele în favoarea imunizării pasive dar și care este 

situația actuală în ceea ce privește testarea și elaborarea de tratamente 

specifice COVID-19  – în ediția din această seară a emisiunii Idei în 

nocturnă de la ora 21.10, pe Radio România Cultural și pe 

www.radioromaniacultural.ro 

Invitați – dr. Marius Geantă, președintele InoMed, Centrul pentru 

Inovație în Medicină, dr. Radu-Tudor Cionei, dr.microbiologie 

moleculară, Laboratorul de microbiologie și metagenomică al 

Universității Ștefan cel MAre din Suceava și dr. Mihai Netea, medic 

internist-infecționist și profesor de medicină internă experimentală la 

Universitatea Radboud din Nijmegen, Olanda. 

 


