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Universități În contextul crizei generate de apariția virusului COVID-19 și a 

modificărilor majore din macromediul natural, economic, juridic 

și socio-cultural, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, 

prin Laboratorul de Incubare a Afacerilor (INCUBAF), este 

alături de mediul de afaceri regional și oferă antreprenorilor 

servicii gratuite de consultanță în afaceri, axate pe gestiunea și 

managementul crizei. 

Începând cu data de 24.04.2020, serviciile de consultanță sunt 

oferite de experții din cadrul INCUBAF, la care se adaugă alți 

colegi din USV, Camera de Comerț și Industrie Suceava și 

experți din industrie care și-au manifestat deja disponibilitatea 

sau alți specialiști pe care dorim să îi atragem. 

Pe pagina Grow with USV, a fost creat un forum unde 

antreprenorii pot adresa întrebări referitoare la problemele cu 

care se confruntă, iar experții avizați vor răspunde în maxim 2 

zile. Vom discuta, consilia și vom testa împreună reziliența 

antreprenorială din județul Suceava și din Regiunea de Nord-

Est. Domeniile pe care dorim sa le acoperim sunt domeniile de 

bază ale antreprenorialului: management, marketing, finanțe-

contabilitate, juridic. 

Informații suplimentare puteți găsi pe pagina Grow with USV, 

www.incubaf.usv.ro/consultanta 
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Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava (USV), prin 

intermediul Facultății de Științe ale Educației, participă, alături 

de universități și institute de cercetare din 30 de țări, la realizarea 

unui studiu pentru a înțelege efectele stresului determinat de 

COVID-19 asupra sănătății emoționale și relațiilor de cuplu. 

Chestionarul este unul amplu, iar completarea lui durează circa 

20 – 25 de minute. Are întrebări închise și se adresează 

persoanelor de peste 18 ani care sunt implicare într-o relație de 

mai mult de un an de zile. 

Acesta poate fi completat la 

https://uclpsychology.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6WLB3A

wjTROrXgN?fbclid=IwAR0h4yvpADKe3bVfqSK-

dJrX6BRP_jf1P_SCGFavbIaTidXbWvhgeADHVGA(prin copierea 

link-ul în browser-ul de internet). 

„Scopul acestui studiu este de a înțelege efectele stresului 

determinat de COVID-19 asupra sănătății emoționale și relațiilor 

de cuplu. Acest studiu se va desfășura în 30 de țări. Vă rugăm să 

faceți parte din studiul desfășurat în România!”, spun autorii 

studiului. 

Potrivit acestora, chestionarele evaluează aspecte legate de 

stresul determinat de epidemia COVID-19, strategiile de 

adaptare la stres, emoțiile trăite, satisfacția în relația de cuplu și 



credința religioasă. Fiecare persoană/ familie este unică și 

diferită, așadar, nu există răspunsuri corecte sau greșite.  

Toate informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite doar în 

scop de cercetare. 

Chestionarul are în vedere aspecte legate de relația de cuplu și 

partener, de sprijinul primit și de modul în care cuplul face față 

la stres. 

„Cât de mult v-a afectat viața epidemia de COVID-19?/ Cât de 

mult control simțiți că aveți asupra situației?/ Cât de mult 

credeți că tratamentele existente pot ajuta pacienții cu COVID-

19?/ Cât de îngrijorat sunteți de epidemia de COVID-19?/ Cât 

de bine credeți că înțelegeți situația COVID-19?/ Cât de mult vă 

afectează emoțional epidemia COVID-19? (ex. vă face să fiți 

furios, speriat, supărat sau deprimat?)” sunt alte întrebări din 

studiu, alături de o serie de întrebări cu privire la credința și 

rolul său în această perioadă. 

 

 


