
bilunar studenţesc | numărul 16 | februarie 2010 | se distribuie gratuit

Bazinul nostru nou [i luxos…
Pardon! Lucios…

Daniela Alexe, 
Vicepre[edinte 
Educa]ional ANOSR

� Pentru că a avut loc deschiderea 

oficială a bazinului şi s-au definitivat 

aspectele organizatorice referitoare la

funcţionarea acestuia, Alin Filimon,

preşedinte al Asociației Studenților 

din Universitatea Suceava (A.S.U.S.)

atrage atenția asupra preţurilor ridicate

practicate pentru studenţi �
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Studen]i suceveni 
campioni na]ionali 
la Atletism
� Cinci  studenți sportivi suceveni au urcat pe

podiumul ediției din acest an a Campionatelor

Naționale Universitare de Atletism: Vasile  Gheo-

rghe, Anca Bălănucă, Dragoș Neacșu, Cristian

Prâzneac  și Bogdan Iremciuc �
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� ”Este importat ca studenții să lupte 

pentru a-și apăra propriile interese 

și să aibă o voce puternică atât la nivel local 

cât și la nivel național” �
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În cadrul ultimei ședinţe a Biroului de
Senat al Universităţii “Ștefan cel Mare” stu-
dentul reprezentant din partea organizaţiilor
studenţești a adus în vedere conducerii Uni-
versităţii ”Ștefan cel Mare” faptul că accesul
studenţilor la bazinul din Complexul de
nataţie și kinetoterapie este restricţionat da-
torită preţurilor ridicate practicate. Mai mult,
acesta a propus încurajarea voluntariatului de
către Universitate, prin oferirea unui număr
de abonamente gratuite organizaţiilor stu-
denţești.

În cadrul ultimei ședinţe de Birou de Senat
al Universităţii, poziţia studenţilor a fost ur-
mătoarea:

”Bazinul construit este destinat studenţilor
sau tuturor sucevenilor? Dacă este destinat
studenţilor, de ce aceștia trebuie să plătească

70 lei sau 80 de lei pentru cele mai ieftine
abonamente?Majoritatea studenţilor nu dis-
pun de aceşti bani pentru nevoile de bază şi
dacă vor să vadă o dată în viaţa lor de student
bazinul,  trebuie să scoată cel puţin 70 de lei
din buzunar. Pe lângă preţul ridicat, nu există
bazin în ţară unde să nu poţi plăti pentru o
sedinţă de o oră, două sau trei şi eşti obligat
să îţi cumperi abonament. Mai mult, dacă
alegi abonamentul, cu siguranţă acesta tre-
buie să fie mai avantajos decât alternativa de
a plăti cu ora. În aceste condiţii, bazinul USV
nu este o facilitate pentru studenţi ci un LUX
!” a afirmat Alin Filimon.

Cele mai mari preţuri din ţară
După o investigare a preţurilor bazinelor

care se adresează studenţilor din ţară, am
aflat următoarele:

• studenţii de la Universitatea Politehnică
din Timişoara (UPT) şi de la Universitatea de
Vest (UVT) au gratuitate la bazinele ce ţin de
universităţile respective. În timp ce UPT-ul
dispune de propriul  bazin,  UVT-ul închiriază
unul.

• la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
există un bazin olimpic care practică urmă-
toarele  tarife pe oră:

- 7 lei / oră    -studenţii UTCN
- 7 lei / oră    -angajaţii, pensionarii UTCN
- 10 lei / oră  -studenţii de la alte univer-

sităţi, copii, elevi
- 15 lei / oră  -adulţi
La un calcul simplu, observăm că un

abonament pentru opt ore ar fi oricum mai
ieftin decât cel de la bazinul universităţii
sucevene.

• Complexul de nataţie “Universi-
tas” al Universităţii “Babeş- Bolyai” are în
mare parte aceleaşi tarife ca UTCN;

• În cazul bazinului olimpic al Universităţii
“1 Decembrie 1918″ Alba Iulia, care este
sub comanda Consiliului Local, tariful pentru
cei care vor să îl folosească, pentru o oră, este
de:

- 6 lei pentru adulţi ;
- 3 lei pentru elevi şi studenţi ;

În concluzie, preţul  abonamentelor pen-
tru bazinul USV este mai ridicat decât 7 ore
plătite individual, de către un student din
Timișoara, Cluj, Alba Iulia, sau din oricare alt
centru universitar din ţară  ce dispune de un
bazin. 

Soluţiile propuse au fost următoarele:
• Majorarea (chiar şi dublarea) preţului

pentru accesul la bazin al persoanelor din
afara universităţii şi înjumătăţirea costului su-

portat de studenţi pentru  accesul la bazin.
• Introducerea tarifelor “cu ora”, pentru

studenţi, luând în considerare resursele fi-
nanciare  reduse, de care dispun aceştia şi
preţurile practicate pentru accesul stu-
denţilor la bazin în restul ţării;

Astfel, universitatea îşi va amortiza in-
vestiţia la fel de repede şi studenţii se vor
putea bucura cu adevărat de facilităţile pe
care conducerea universităţii le pune la dis-
poziţie.

50 de abonamente gratuite pentru organi-
zaţiile studenţești din USV

De asemenea,  Alin Filimon, în calitate de
reprezentant  al  organizaţiilor studenţeşti din
Universitatea Suceava a solicitat acordarea a
50 de abonamente lunare, gratuite, la bazin

pentru recompensarea studenţilor care îşi
valorifică timpul liber prin voluntariatul  activ
în organizaţiile studenţeşti sucevene. 

În concluzie, sperăm ca în decurs de câţiva
ani, să ajungem să concurăm, ca universitate,
în facilităţile oferite studenţilor, cu univer-
sităţile din Timişoara, dacă ne dorim să
atragem cât mai mulţi absolvenţi de liceu.

Calitatea învăţământului cât şi facilităţile
universităţii, puse la dispoziţia tuturor cate-
goriilor de studenţi, ar trebui să fie princi-
palele motive pentru care aceștia ar alege să
studieze la universitatea noastra şi motiv de
încurajare şi mândrie pentru studenţii
suceveni.

Erica FORSEA

Bazinul nostru nou și luxos… Pardon! Lucios…
Pentru că a avut loc de-

schiderea oficială a

bazinului şi s-au defini-

tivat aspectele organi-

zatorice referitoare la

funcţionarea acestuia,

Alin Filimon, preşedinte

al Asociației Studenților

din Universitatea

Suceava ( A.S.U.S.)

atrage atenția asupra

preţurilor ridicate, prac-

ticate pentru studenţi.

Astfel, s-au aprobat tarifele pentru
șase tipuri de abonamente, în funcţie
de beneficiarii și tipul activităţii des-
fășurate în cadrul acestuia, după cum
urmează:

- abonamentul de iniţiere - cuprinde opt
ore de înot şi costă: 

pentru elevii din clasele I-IV 60 lei
pentru elevii din clasele V-XII 70 lei
pentru preşcolari 80 lei
pentru studenţi 70 lei
pentru adulţi 100 lei
- abonament  “Aquagym” - cuprinde opt

ore și costă:
pentru studenţi 80 lei
pentru  personalul din USV 120 lei
pentru publicul dinafara USV 150 lei

- abonamentul “Părinţi  și copii” pentru
cuplurile părinte-copil: 8 ore de înot şi costă
170 lei.

- abonament pentru înotul terapeutic
180 lei

- abonament “Agrement” – combină îno-
tul cu sauna, masajul de relaxare şi sala, are
12 ore  şi costă:  
pentru public 150 lei 
pentru personalul din Universitate 120 lei
pentru adulţii dinafara USV 120 lei 
pentru studenţi 100 lei
cu două opţiuni: 40 de minute înot şi 20 de
minute saună, 30 de minute sală şi 30 de
minute înot sau câte 30 de minute înot şi
masaj de relaxare

Erica FORSEA

Prețurile la Bazinul 
din cadrul Complexului 
de Nataţie şi Kinetoterapie

Bănuiesc că vă veţi întreba cu toţii pentru ce acest în-
demn... mi se pare normal, e un pic mai agresiv, dar e tare
realist. Aş merge până într-acolo încât să vă îndemn să nu
studiaţi deloc în Suceava, dar asta ar însemna să lăsăm nişte
oameni fără pâinea de la gură. Cu toate astea de ce să ne
pese, când noi plătim pentru a fi învăţaţi şi cu toate astea
nu suntem. Aici nu mă refer la oportuniştii care merg la
şcoală numai să aibă o hârtie la mână. Mă refer la cei care
chiar au potenţial, îşi doresc să facă o carieră, plătesc pen-
tru asta şi cu toate astea nu primesc nimic în schimb.

Mă zgârie pe creier de câte ori trec pe lângă profesori
care te privesc cu atâta dispreţ de parcă tu i-ai fi scos cu
forţa din casă în ziua respectivă. Şi sincer să fiu, sunt zgâriat
des pe creier! Sunt formidabili! Sunt sătui de noi şi cu toate
astea, vin zi de zi să ne facă viaţa un chin sau în cel mai bun
caz, nu mai vin deloc. Şi te întrebi uneori: nu e bine ce le
face guvernul Boc acu? Că tot se plâng că au salarii mici, că
vai de ei, că abia trăiesc... şi nu vrei să ştii pe câţi dintre ei i-
am văzut, consilier vânzări fiind, la unul dintre cele mai
scumpe magazine de mobilă din oraş. Ca să nu mai zic câţi
au şi cumpărat. Căci în ciuda hainelor modeste pe care
mulţi dintre ei le poartă, în background se ascund nişte pro-
prietăţi babane, automobile de ultimă generaţie şi câte al-
tele. Să nu mai vorbim de oportunităţile pe care le au în
cadrul instituţiei în care lucrează.

O să ziceţi că sunt invidios, prost crescut (mulţi dintre voi
o să ziceţi asta) şi câte o să mai ziceţi..... dar nu mi se pare
corect ca după o lună de aşa-zisă muncă, voi să plecaţi cu
“buzunarele pline” şi noi, cu “creierul gol”. Pentru că nu de
asta aţi ajuns unde sunteţi, ci pentru a ne învăţa pe toţi: şi
mai deştepţi şi mai puţin deştepţi. În cazul în care v-aţi sătu-
rat, e simplu. Există mulţi profesori tineri care abia aşteaptă

să profeseze. De ce nu le oferiţi această oportunitate? O să
spuneţi că sunt tineri şi că nu au pregătire, evident. Iar eu o
să spun că pregătirea pe care nu o au, tot din cauza dum-
neavoastră se datorează. Pentru că o dată ce ies de pe băn-
cile facultăţii, din mâinile dumneavoastră ies, nu dintr-ale
lui Boc, nici dintr-ale lui Băsescu.

Cel mai tragic e că suntem mulţi care suportăm con-
secinţele lipsei dumneavoastră de interes. Tineretul suce-
vean nu este promovat la adevărata sa valoare. E drept,
există câţiva care nu au ce căuta pe băncile unei facultăţi,
dar aceştia sunt doar o minoritate şi oricum dacă vă deran-
jează prezenţa lor, scăpaţi de ei cerându-le diverse sume
contra unui 5 la examen. Să nu ne mai ascundem după
deget... indiferent cum o daţi, e în favoarea voastră.

Vremea noastră.... când va veni oare? Ce vă poate
mulţumi, în aşa fel încât să avem şi noi de câştigat? Şi nu
vrem mare lucru, doar să fim învăţaţi şi ajutaţi să arătăm de
ce suntem în stare... şi noi... vă plătim pentru asta deja!

Dacă vreți s-o faceți, puteti să o faceți...
dar nu la Suceava!

Odată cu deschiderea

Complexului de Natație

și Kinetoterapie, con-

ducerea Universității a

aprobat  prețurile

abonamentelor pentru

activitățile practicate în

cadrul  mult-așteptatului

bazin.

��

Alin Constantin Filimon

student reprezentant în

Biroul Senat al USV
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Extras din regulamentul cadru privind ex-
aminarea si notarea studentilor universităţii
”Ștefan cel Mare”

Art. 4. Nota finală la o disciplină se deter-
mină astfel:

(a) cel puţin 40% din notă constituie rezul-
tatul evaluării pe parcursul semestrului, prin
verificări succesive;

(b) cel mult 60% din notă  constituie rezul-
tatul  evaluării la  examenul  final.

La oricare dintre cele două componente,
nota minimă de promovare este 5.

Art. 5. Stabilirea notei finale (Evaluarea fi-
nală) la o disciplină este condiţionată de în-
deplinirea anumitor cerinţe (prezenţa la
activităţile practice obligatorii, elaborarea
unor lucrări pe parcurs, întocmirea unor
portofolii didactice etc.), care trebuie
anunţate studenţilor la începutul semestru-
lui. 

Art. 6. În fiecare an universitar se orga-
nizează trei sesiuni de examene, câte o se-
siune aferentă fiecărui semestru şi o sesiune
de restanţe. Calendarul sesiunilor şi durata
acestora este stabilită anual de Senatul Uni-
versităţii.

Art. 7. Examenele se susţin cu titularul
care a predat disciplina respectivă şi cu
cadrul didactic care a susţinut seminariile,
laboratoarele, lucrările practice sau, în
cazuri speciale, cu un alt cadru didactic de-
semnat de şeful de catedră / DPPD.

Art. 8. În sesiune şi presesiune (ultimele
două săptămâni din semestru) interzicerea
participării studenţilor la examen/colocviu
susţinere proiect, este posibilă doar în ur-
mătoarele cazuri:

- neachitarea taxelor de şcolarizare;
- neparticipare la activităţile practice

obligatorii: proiect.
Neparticiparea voită a studentului la ac-

tivităţile practice obligatorii programate pe
parcursul semestrului: seminar, laborator,
proiect, atrage nefinalizarea notei de evalu-
are pe parcursul semestrului.

În aceste  cazuri este vorba de neîn-
deplinirea de către student a clauzei con-
tractuale, în conformitate cu Regulamentul
privind activitatea profesională a stu-
denţilor.

II. EXAMINAREA 
ŞI NOTAREA STUDENŢILOR

Art. 9. Rezultatele evaluării finale la disci-
plină se concretizează în note de la 1 la 10,
exprimate obligatoriu în numere întregi,
nota minimă de promovare fiind 5.
Evaluarea la examen şi evaluarea
pe parcursul semestrului se con-
cretizează în note de la 1 la
10. Disciplinele faculta-
tive şi activităţile prac-
tice sunt evaluate prin
note/calificative

Art. 10. O disciplină
are o notă finală într-un
semestru.

Pentru disciplina la care se
susţin mai multe probe (scris, oral,
proiect, probe de laborator etc.) ex-
aminatorul va stabili o singură notă (cifra
întreagă) prin aprecierea rezultatelor
obţinute de student.

Nepredarea în termen a proiectului (în
cazul în care acesta face parte din aplicaţiile
la disciplină), nu poate constitui o condiţie
de neadmitere la examen. 

Art. 12. a. Datele examenelor, formele de
desfăşurare a acestora, locul de examinare,
comisiile de examen (licenţă, disertaţie, re-
examinări) sunt de competenţa facultăţilor /
DPPD. 

b. Afişarea programării examenelor se
face pe site-urile facultăţilor şi la avizierul
acestora cu cel puţin o săptămână
înainte de începerea sesiunii de exam-
ene.

Art. 13. Un student poate beneficia,
la cerere, într-un an universitar, de 2
măriri de notă, dacă este integralist
la sfârşitul fiecărei sesiuni şi numai
în sesiunea a III-a. În urma exam-
inării pentru mărirea notei, rezul-
tatul se modifică numai atunci când
nota este mai mare decât cea anterioară. 

Art. 14. Dacă studentul consideră că a fost
apreciat incorect, el poate adresa o cerere
decanului facultăţii / directorului DPPD, în
cel mult 24 de ore de la data comunicării
rezultatelor, prin care să solicite
recorectarea lucrării de către o nouă
comisie. Decanul facultăţii / directorului
DPPD poate aproba o astfel de cerere,
comisia nou constituită va include, în mod
obligatoriu şi titularul disciplinei. La probele
orale şi practice nu se admit contestaţii.

Art. 15. Studentul care a obţinut minim
nota 5 (cinci) sau calificativul "admis" la o
disciplină cuprinsă în planul de învăţământ,
a acumulat automat şi creditele alocate dis-
ciplinei respective.

Art. 16. Creditul este o unitate con-
venţională care măsoară volumul mediu de
muncă al studentului necesar pentru asimi-
larea cunoştinţelor în vederea promovării la
o disciplină din planul de învăţământ. El este
echivalat cu 28 – 30 ore fizice, în care se in-
clude şi activitatea de pregătire individuală
a studentului. Punctele obţinute la o disci-
plină se determină prin înmulţirea creditelor
alocate disciplinei cu nota obţinută de stu-
dent. 

Art. 17. Un an de studiu este considerat
promovat dacă studentul a obţinut cel puţin
nota 5 (cinci) sau calificativul „admis” la
toate disciplinele obligatorii şi la cele
opţionale pentru care s-a înscris şi a acu-
mulat numărul de credite prevăzut în planul
de învăţământ.

Art. 18. Numărul de credite pentru un se-
mestru la Universitatea ,,Ştefan cel Mare”

din Suceava este de 30. 
Art. 26. În cazuri bine justificate, studenţii

pot solicita decanatului / directorului DPPD
modificarea programării unor examene în
aceeaşi sesiune, cu avizul cadrului didactic
titular.

Art. 27. Biroul Senatului poate decide or-
ganizarea unei sesiuni speciale de examene,
pentru studenţii aflaţi pe durata sesiunilor
menţionate la art. 6, în una din următoarele
situaţii excepţionale:

- mobilitate ERASMUS
- graviditate
- handicap temporar
- evenimente deosebite în familie,

- alte situaţii reglementate de legis-
laţia în vigoare.

De sesiune specială beneficiază
şi studenţii componenţi ai lo-
turilor sportive naţionale

Art. 28. Studentul care
încearcă să promoveze prin
fraudă dovedită, pierde drep-
tul de a mai fi evaluat la disci-
plina respectivă în anul
universitar curent. 

Extras din regulamentul
cadru privind activitatea profe-
sională a studenţilor

Art. 60. Formele de evaluare,
criteriile de acordare a notelor,
acoperirea creditelor, bibliografia
necesară etc. sunt stabilite de
către cadrul didactic titular, apro-
bate în catedrele sau departa-
mentele de specialitate şi aduse la
cunoştinţa studenţilor la începutul
semestrului în care se studiază dis-
ciplina. Ele se păstrează pe întreaga
durată a anului universitar. 

Art. 62. Evaluarea finală la o disci-
plină este condiţionată de în-
deplinirea anumitor cerinţe (prezenţa
la activitatea didactică, elaborarea
unor lucrări pe parcurs, întocmirea

unor portofolii didactice etc.), care tre-
buie anunţate studenţilor la începutul se-

mestrului. Fiecare semestru se încheie
printr-o sesiune de examene

Art. 68. Dacă studentul consideră că a fost
apreciat incorect, el poate adresa o cerere de-
canului facultăţii, în cel mult 24 de ore de la
data comunicării rezultatelor, prin care să so-
licite recorectarea lucrării de către o nouă
comisie. Decanul facultăţii poate aproba o ast-
fel de cerere, comisia nou constituită incluzând
în mod obligatoriu şi titularul disciplinei. La
probele orale şi practice nu se admit contes-
taţii.

Art. 73. Trecerea într-un an de studii se face
în funcţie de numărul de credite acumulate
după cum urmează:

- studenţii care au acumulat toate creditele
aferente anilor de studiu sunt înscrişi în anul
de studiu următor;

- studenţii care au îndeplinit parţial contrac-
tul de studiu acumulând numărul minim de
credite stabilit de facultate sunt înscrişi în anul
de studiu următor. Ei vor contracta obligatoriu
creditele rămase şi pot contracta creditele
aferente anului de studiu în care sunt înscrişi.

- studenţii care nu au îndeplinit contractul
de studiu şi nu au acumulat numărul minim de
credite stabilit de fiecare facultate, sunt reîn-
scrişi, la cerere, în acelaşi an de studiu, având
obligaţia să recontracteze toate creditele ră-
mase. Ei pot contracta credite şi din anul de
studiu următor, cu aprobarea Consiliului Aca-
demic al Facultăţii.

Iulia BALAN

Informația înseamnă putere! 
Citește regulamentul 
de notare al studenților din USV

Pentru că este sesiune și

mulți dintre noi ne confruntăm

cu diferite probleme și situații

noi, am extras din regula-

mentele Universității ”Ștefan

cel Mare” articolele referitoare

la notarea studenților în timpul

examenelor, condițiile în care

poți face contestație dacă nu

ești multumit de nota primită

sau cum și când nu   ți se per-

mite să fii examinat. 

Dacă te confrunți și cu alte

problemede acest ordin caută-

ți studenții reprezentanți la fac-

ultatea ta sau trimite un mail

pe adresa

asus_suceava@yahoo.com
și vom încerca să te ajutăm!

Până atunci treci prin regula-

mentul de mai jos, sau citește-l

integral pe site-ul universității:

http://www.usv.ro/calitate/regu-

lamente_usv.php
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„Guvernul României  va trimite în Par-
lament Legea educaţiei naţionale
până la finele lunii martie”, a anunţat

premierul Emil Boc,  la finalul întrevederii cu
ambasadorii din statele U.E., cărora le-a
prezentat calendarul de adoptare a actelor
normative. Aceasta este una dintre cele trei
legi de reformă pentru care Executivul şi-a
asumat răspunderea în Parlament, în luna
septembrie. În noiembrie 2009, în urma unei
sesizări a Partidului Naţional Liberal, Curtea
Constituţională a decis că Legea educaţiei
contravine Constituţiei. 

Se ştie că educaţia are efecte benefice
asupra unei multitudini de factori
socio-economici. În SUA a fost lansat

un site care permite prognoza mai multor ast-
fel de indicatori pe baza nivelului educaţional.
Poţi alege orice stat sau comitat american
doreşti şi să vezi ce s-ar întâmpla în respec-
tivul stat dacă s-ar modifica nivelul edu-
caţional. De pildă, în Louisiana 20% din
populaţie a absolvit o facultate. Dacă am
dubla această cifră, programul prezice că: rata
omuciderilor ar scădea cu 21%, rata şomaju-

lui cu 8%, veniturile ar creşte cu 10% etc.

În Finlanda trebuie să ai facultate ca să
predai la grădiniţă şi masterat ca să
predai la şcoală. Meseria de profesor

este foarte căutată şi procesul de selecţie este
foarte strict. La noi, ca să faci cursurile DPPD
nu trebuie să dai niciun examen. Nu se face
nicio selecţie. Te înscrii, faci câteva cursuri aşa
cum le faci, şi gata, eşti profesor. E o uriaşă
diferenţă între a accepta pe oricine, ca la noi,
şi a alege dintre cei mai buni 10% , ca în Fin-
landa.

În condiţiile în care principalul motor de
creştere economică este acumularea de
capital uman prin intermediul investiţi-

ilor în educaţie, exodul creierelor afectează
negativ creşterea economică în ţările “exped-
itor” şi conferă un avantaj competitiv ţărilor
“destinatar”.   Se dă  astfel o bătălie dură pen-
tru atragerea celor mai calificate şi compe-
tente minţi.  Principala problemă este că în
timp ce unii câştigă enorm, alţii sunt perdanţi
constanţi. De pildă, Africa pierde anual 4 mil-
iarde de dolari datorită exodului de persoane

calificate. 

Președinta spaniolă a Consiliului Uni-
unii Europene are ca obiectiv acor-
darea educaţiei un rol central în

Strategia Uniunii Europene pentru anul 2010.
Pentru aceasta, sunt propuse următoarele
linii de acţiune:

Educaţia pe primul loc. Stimularea in-
vestiţiilor în educaţie și formare profesională.

Educaţia și formarea profesională – factori

decisivi pentru redresarea economiei.
Dimensiunea socială a educaţiei și respon-

sabilitatea socială a învăţământului superior.
Competenţe de bază în învăţământul pro-

fesional și în cadrul învăţării de-a lungul în-
tregii vieţi.

Legăturile între Spaţiul European al În-
văţământului Superior și Spaţiul European al
Cercetării, în context global.

Iulia BALAN

Educa]ia … care ne doare

Acum 2 ani, la o festivitate de deschidere
a unui nou an de studii, un bun profesor de-
al meu ne invidia norocul nostru de a fi stu-
denţi. Domnul spunea, cu o tristeţe care i
se citea în ochii obosiţi de zecile de gener-
aţii de tineri care trec pe lângă el pe neob-
servate, că studenţia este o vacanţă lungă
presărată cu zeci de clipe captivante şi
străpunsă pe ici-colo de câte o sesiune.
„Dacă nu ar exista sesiunea, nu aţi simţi că
sunteţi studenţi” sună sentinţa care făcu să
treacă un murmur cald prin sala arhiplină
de tineri fericiţi că trec prin cea mai fru-
moasă perioadă a vieţii.

De vorbele pline de duh din acea zi
aveam să îmi amintesc mai târziu. După un
semestru în care am sărbătorit zi de zi
fericita oportunitate de a fi un june care in-
cearcă să descopere cât mai multe lucruri
noi pe băncile facultăţii, ceea ce cândva era
un „ici-colo” se transformase brusc in SE-
SIUNE. Şi astăzi mă întreb ce cântăreşte mai
greu… nopţile lungi şi albe de dor, în care
ne zideam existenţa după cursuri şi cărţi
care durau la infinit, în arome de cafele şi
ţigări stinse cu neputinţă ori cuvântul în
sine, care provoacă un sentiment de teamă
chiar şi printre cei mai tari dintre noi?

Dacă nu ar fi existat sesiunea… ea ar fi
trebuit inventată! Nu există nimic mai se-
rios în anii de studii care să te fure din viaţa
cotidiană şi să te arunce în cele mai reci

mreje ale disperării de a nu face faţă, de a
ceda pe ultima sută de metri, de a deza-
măgi în faţa unui fapt către care ai mers şi
te-ai pregătit atâta timp. Nu există nimic
care să alunge nopţile petrecute prin
cluburi sau promenadele pe străzile oraşu-
lui îmbrăcat în lumini feerice, la fel cum
nimic nu poate schimba gustul berii ori să-
ţi bulverseze întreaga fiinţă, pentru că după
trei luni de farmec şi distracţie, în capul tu-
turor lucrurilor stă Excelenţa Sa… Sesiunea!
Oamenii caută soluţii pentru ieşirea din
criza economică care şi-a întins caracatiţele
peste societatea speriată de virusul gripii
porcine. Lumea se agită ca un vulcan gata
să erupă. Felinarele luminează sec. Oraşul
este pustiu: fluviul de studenţi de acum
câteva săptămâni a secat prin săli de lec-
tură, biblioteci şi ziduri de cursuri. Am exis-
tat, ne-am făcut remarcaţi şi am dispărut,
ca numai după foarte puţin timp să re-
naştem ca Pasărea Phoenix.

Suntem studenţi şi asta ne preocupă tot
timpul! Mergem înainte, pentru că atunci
ne-a fost mai bine. Marea Provocare ne
aşteaptă, iar după ea şi potopul! Ne vedem
peste o lună, atunci când vom curge din
nou prin venele acestui oraş. Oare dincolo
există viaţă?! Baftă la examene şi să fiţi iu-
biţi!

Ion GNATIUC

Pentru că educația este

principalul motiv pentru

care ne aflăm acum 

pe băncile facultății,

motorul care ne face 

să mergem înainte,

subiectul care ne pre-

ocupă și cu care ne

ocupăm, “Sută la Sută

Studențesc” lansează 

o nouă rubrică prin care

ne dorim să vă infor-

măm despre tendințele

educaționale, naționale

și internaționale,

noutăți, probleme...

și sperăm noi, soluții!

În perioada 22 – 23 ianuarie a.c. s-au
desfășurat la Bacău, Campionatele
Naţionale Universitare de Atletism. În
cadrul evenimentului sportiv au participat
formaţii din 18 centre universitare, din
care trei instituţii de învăţământ privat.  În
total au participat 148 de atleţi, atât la
masculin cât și la feminin, printre care s-
au aflat și patru campioane naţionale  la
juniori.

La startul Campionatelor Naţionale Uni-
versitare de Atletism  s-au înscris și șapte
sportivi, reprezentanţi ai Universităţii
”Ștefan cel Mare” din Suceava însoţiţi de
șeful de delegaţie , lectorul universitar
Sorin Raţă .

Record universitar naţional
În cadrul probei de 5 kilometri marș,

Gheorghe Vasile a realizat recordul
naţional universitar, atletul urcând și a
doua oară pe podium , alături de Neacșu
Dragoș pentru rezultatele obţinute la
proba de 1500 de metri plat.

Locul trei la proba de 800 m plat
Unul dintre cele mai bune rezultate –

2:10:31- a fost obţinut de studenta suce-
veancă Anca Bălănucă, în proba de 800
plat, care a urcat pe treapta a treia a podi-
umului, alături de două campioane
naţionale la juniori.  În urma probei de
marș, Cristian Prâzneac  a obţinut medalia
de argint, iar bronzul a fost adus la
Suceava de Bogdan Irimciuc. 

Locul cinci la prima participare la un
concurs de atletism

În componenţa lotului au mai fost :
Ivanciuc Marinel și Pantelimona Mihoc,
studentă în anul I în cadrul Facultăţilor de
Educaţie Fizică și Sport și Știinţe Econom-
ice și Administraţie Publică, care a partic-
ipat la două probe, 60 m plat și săritura în
lungime unde a obţinut  locul 5 –ea
aflându - se la prima participare la un con-
curs de atletism. Universitatea ”Ștefan cel
Mare”  a fost co-organizator al evenimen-
tului , toate cele 180 de medalii, tricourile
și cinci cupe fiind puse la dispoziţia orga-
nizatorilor băcăuani de către USV.

Iulia BALAN

Studen]i suceveni – Campioni în cadrul
Campionatelor Na]ionale Universitare
de Atletism- Bac\u 2010

Cinci  studenți sportivi

suceveni au urcat pe

podiumul ediției din

acest an a Campi-

onatelor Naționale Uni-

versitare de atletism:

Vasile  Gheorghe, Anca

Bălănucă, Dragoș

Neacșu, Cristian

Prâzneac  și Bogdan

Iremciuc

Exist\ via]\ dup\ sesiune !!!
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Antivirus gratuit de la Microsoft
De curând, cei de la Microsoft  au

lansat pe piaţă  ”Microsoft Security Es-
sentials”  un antivirus care oferă pro-
tecţie în timp real calculatorului tău.
Surpriza este că MSE este pus la dispoz-
iţie gratut, putând fi downloadat  de pe
site-ul celor de la Microsoft, este ușor de
instalat, ușor de folosit, şi se updatează
constant. 

Web 2.0
Termenul de web 2.0  se referă la

schimbarea perspectivei de folosire a
ceea ce numim World Wide Web și a
web design-ului, în încercarea de a in-
tensifica și îmbunătăţi creativitatea, co-
laborarea, comunicarea, transferul
sigur de informaţii și funcţionalitatea
web-ului.

Prin introducerea, în utilizarea zilnică
a noilor progrese din domeniul inter-
netului, în timpul cursurilor, profesorii
pot comunica utilizând aceste unelte
on-line(web tools), pentru a comunica
cu studenţii pe ”limba ”lor, reușind ast-
fel o creștere a interesului acestora
pentru obiectul studiului, în timpul și
înafara cursurilor.

Conceptul de web 2.0 include uti-
lizarea și comunicarea cu comunităţile
web, aplicaţiile web, networkingul so-
cial, site-urile de video-sharing, bloguri,
etc.Un site web 2.0 permite utilizato-
rilor săi să interacţioneze cu ceilalţi uti-
lizatori, modificarea interactivă a
conţinutului site-urilor, în contrast cu

site-urile ne-interactive, care își lim-
itează vizitatorii doar la citirea pasivă a
conţinutului pus la dispoziţia acestora.

Conceptul de “Web 2.0.” a început
cu o sesiune de brainstorming în
cadrul unei conferinţe dintre O'Reilly

şi MediaLive International.
Dale Dougherty, un pionier al web-

ului  şi  O'Reilly VP  au observat că
web-ul a devenit mai important ca
niciodată, având acum  noi aplicaţii in-
teresante şi  site-uri  ce realizau
reclame pe web într-o manieră regu-
lată. Un an şi jumătate mai târziu, ter-
menul de “ Web 2.0” a fost preluat  în
peste 9,5 milioane de citate pe
Google.

Există încă neînţelegeri cu privire la
înţelesul exact al termenului de “Web
2.0”.Unii îl consideră a fi un fel de ter-
men folosit, mai degrabă,  în market-
ing, în timp ce alţii îl acceptă ca fiind
un nou termen convenţional din in-
dustria web-ului.

Având în vedere că au trecut
aproape 40 de ani de la imple-
mentarea primei reţele din tip inter-
net, ar fi normală și justificată o
modificare asupra conceptului de web
în secolul 21 , o schimbare numită web
2.0.

Mihaela MARCU�ORHEAN

Știri IT

Bine v-am reg\sit în 2010!
Pentru că am fost niste fur-

nicuţe extrem de ocupate şi
pentru că sesiunea pândeşte
după colţ, ne-am gândit să
venim în sprijinul tuturor stu-
denţilor pe care îi reprezen-
tăm şi să găsim un leac
stresiunii…

Zilele acestea, A.S.U.S. a
încheiat un parteneriat cu
Clubul Babylon. În urma aces-
tuia, în fiecare joi. petrecerile
tradiţionale- marca A.S.U.S.
vor avea loc în cel mai tare
club din Suceava! Fiecare pe-
trecere va avea o temă cât mai
atractivă şi vom încerca să ne
centrăm pe ceea ce vor stu-
denţii cel mai tare… în afară
de vacanţă .

Nu uit să precizez că orice
idee e binevenită, indiferent

de cine o sugerează, aşa cum
orice student e binevenit să
ne cunoască. 

Suntem foarte curioşi să
aflăm de la voi, cum v-aţi dis-
trat aseară!… Aşa că, te rog pe
tine, cititorule, să ne critici,
dacă e cazul să ne şi apreciezi,
dar mai ales, să ne ajuţi să îm-
bunătăţim ceea ce facem pen-
tru studenţi!

Pentru mai multe detalii,
uitaţi-vă prin campus (la
aviziere şi prin cămine), pen-
tru că veţi găsi,de acum
înainte programul pe fiecare
săptămână în club, inclusiv
petrecerea A.S.U.S. de joia vi-
itoare!

Baftă multă în sesiune din
partea echipei A.S.U.S.!  &
stick with asUS !

Alin FILIMON

Petrece al\turi de noi `n club Babylon!

De ce să rămânem în România?
este o întrebare folosită în ultimul
timp cu un caracter ironic, spre
umor negru chiar. 

Desigur, situaţia în care ne aflăm
este departe de orice nuanţă de roz
bonbon apropiindu-se mai mult de
griul spălăcit sau de culorile stri-
dente de pe blocurile ce ne încon-
joară.  Cei doi poli între care
gravităm par a fi o replică a citatului
shakeasperian a fi sau a nu fi? , pen-
tru noi  a pleca sau ba?  

Motivele pentru care am alege
prima variantă sunt evidente,
prezente şi arhidiscutate. Am decis
să nu-mi pierd optimismul anal-
izându-le. În schimb, propun să se
gândească fiecare la România lui cea
iubită pe care nu e nimeni în stare să
o înşele cu seducătoarele ibovnice
vestice sau transatlantice. 

Fereastra camerei tale de unde ai
privit de atâtea ori ploaia sau fulgii
de nea, patul tău care te odihneşte şi
îţi alungă frământările în somnul
dulceag sau cafeaua aburindă care

îţi împrospătează dimineţile sunt
doar câteva temeiuri de luat în cal-
cul. Să nu uităm de limba maternă,
singura descifratoare a inimii noas-
tre- lucru pe care îl realizăm când
poposim pe alte tărâmuri unde
graiul nostru lipseşte, dar atunci
când auzim câteva cuvinte
româneşti, întoarcem privirea spre
acea persoană cel mai adesea pen-
tru a-i zâmbi. 

Mai sunt şi certurile din familie
care finalizează în echilibru şi
bunădispoziţie, deşi pentru a se
ajunge la situaţia aceasta vor trebui
să treacă zile sau câteva ore.  

Prietenii sau persoanele pe care
le-am ajuta să înece un peşte doar
pentru a fi alături de ele, lipsa lor
transformându-se în zile fade, în
care ne-ar simţi buzz-urile lor sau
telefoanele din toiul nopţii când ne
întreabă nevinovat: ce faci? Hmm...
ar mai fi aleea parcului unde
poposeşti ori de câte ori ai nevoie de
un răgaz şi bucuria molipsitoare a
căţeluşului când îi dai ceva de mân-

care atunci când duci gunoiul.
Oglinda din holul de la intrare în care
te priveşti de fiecare dată nu poate fi
înlocuită de nicio altă surată de-a ei
ce ţi-ar oferi o reflecatare mai clară
şi mai întreagă. 

Şi acum, scepticii vor începe-n cor:
dar ce? Cuvintele rostite sau ploaia
te pot hrăni şi întreţine? Întrebarea
este absolut logică având în vedere
tema abordată, doar că nu mi-am
propus să schimb lumea prin 400 de
cuvinte oferind rezolvările tuturor
problemelor şi reţeta pietrei filozo-
fale. 

Am vrut să amintesc că traiul în
România  este mai suportabil dacă
privim partea plină a paharului. În
fiecare zi, aceste lucruri mărunte ne
smulg zâmbete inconştiente pe care
deseori le înglodăm în chestiunile
zilnice. Cât de mult s-ar putea
schimba lumea noastră doar cu
puţină apreciere presărată pe ici-
colo. 

Diana ŞUTAC

Dum spiro, spero



R:Câteva cuvinte despre Dana Alexe, 
te rog!

Dana Alexe a absolvit Facultatea de
Cibernetică din cadrul A.S.E. Bu-
cureşti, acum este student în  anul 1 la
master - Management Economic, în
cadrul aceleiaşi universităţi. Acum, ca
orice student, în perioada asta este în
sesiune şi încearcă să împace exam-
enele şi proiectele cu munca din
A.N.O.S.R. :).

R: Ce –ţi place?

În primul rând, îmi place ceea ce fac în
A.N.O.S.R. cu şi pentru studenţi şi îmi
place  să cunosc studenţi şi organizaţii
studenţeşti din toate colţurile ţării.
Îmi place să trec prin experienţe noi şi,
deşi nu stau foarte bine la capitolul
timp, îmi place să călătoresc. 

R: Ce nu îţi place?

În viaţa de zi cu zi întâlnesc foarte
multe situaţii care nu-mi plac, însă le
iau ca pe nişte provocări. Nu-mi plac
oamenii care apelează la tot felul de
metode, mai puţin morale pentru a-şi
atinge obiectivele şi oamenii care nu
se ţin de cuvânt. Nu -mi place că în
anul 2010, studenţii încă trebuie să
lupte pentru a fi priviţi ca parteneri în
sistemul educaţional şi să schimbe
multe din mentalităţile  unor profe-
sori, care se uită pe băncile univer-
sităţilor.  

R: Dana Alexe: Vicepreşedinte  Edu-
caţional A.N.O.S.R.!De ce ai candidat
pentru această funcţie?Ce te atrage la
domeniul educaţional?

Am candidat pentru că am simţit o
mare diferenţă între cum ar trebui să
fie sistemul educaţional din România
şi cum este în realitate.Deşi  există
multe structuri în domeniu (instituţii,
ministere) lucrurile nu merg cum tre-
buie, însă  mai ales,  deşi se pro-
movează conceptele de “învăţământ
centrat pe student” sau “studentul-

partener în educaţie” nu le regăsesc
aplicate în universităţi. Noi, ca stu-
denţi, avem multe nevoi şi probleme
însă acestea fie nu sunt luate în con-
siderare fie se găsesc soluţii superfi-
ciale în rezolvarea lor.

Cred că provocarea schimbării mă
atrage cel mai mult. Putem să schim-
băm lucrurile pentru că suntem o cat-
egorie socială cu multe idei, curaj şi
imaginaţie, deci mecanismele le găsim
uşor. Important este să rămânem uniţi
şi motivaţi să o facem. 

R: Cu ce te ocupi mai exact în
A.N.O.S.R. (explică rolul tău pe partea
educaţională, pentru cititorii care nu
au foarte multe cunoştinţe despre
structura A.N.O.S.R.)?

Pe scurt, rolul meu este de a con-
cretiza perspectiva, nevoile şi prob-
lemele studenţilor în poziţii publice
A.N.O.S.R. şi apoi, de a le susţine în
rândul actorilor din educaţie. Concret,
trebuie să cunosc realităţile din edu-
caţie prin intermediul organizaţiilor
studenţeşti membre (care de cele mai
multe ori sunt trasate în strategia
A.N.O.S.R.), să le transpun în docu-
mente publice , proiecte şi alte
mecanisme prin care putem  genera
schimbarea adică determina univer-
sităţile şi alte instituţii din domeniu să
trateze serios perspectiva studenţilor
şi să soluţioneze problemele respec-
tive.

R: A trecut deja jumătate din mandatul
pe care ţi l-ai asumat! Cum vezi situaţia
acum, faţă de momentul în care ai por-
nit la drum?Care sunt aşteptările şi
obiectivele tale până la finalul mandat-
ului?

În prima jumătate a anului  universi-
tar, ne-am concentrat mult pe dez-
voltarea internă pentru că multe din
schimbările de care avem nevoie se

pot realiza la nivel de fiecare universi-
tate însă,  pentru asta, este necesar ca
studenţii să fie pregătiţi în domeniul
reprezentării. Pe plan extern  am con-
solidat poziţia de parteneri pe care
studenţii o au în domeniul asigurării
calităţii în învăţămăntul superior şi am
pus la punct site-ul www.bologna.ro ,
cel mai complex site educaţional din
România din prisma conţinutului său.
Am promovat interesele studenţilor în
cadrul multor discuţii cu actorii edu-
caţionali sau evenimente naţionale şi
internaţionale, am reuşit să modi-
ficăm din indicatorii pe baza cărora
sunt finanţate universităţile din Româ-

nia, pentru a îmbunătăţi condiţiile so-
ciale ale studenţilor. 

În următoarea perioadă  vor reîncepe
dezbaterile pe noua lege a educaţiei,
iar asteptările mele sunt acelea de a
avea în primul rând o lege coerentă
care să aducă schimbări benefice stu-
denţilor din România atât pe partea
socială cât şi în ceea ce priveşte cali-
tatea. Îmi doresc ca în această lege să
existe un Statut al Studentului,  în care
să avem clar drepturile şi obligaţiile
noastre.  Din punctul meu de vedere,
aceasta este prioritară pentru
A.N.O.S.R. în perioada imediată. În
rest, ne aşteaptă Forumul Organizaţi-
ilor Studenţeşti din România, eveni-
ment în care vom dezbate provocările
mişcării studenţeşti de azi, ne vom
premia cei mai ‘tari’ profesori în
cadrul Galei Profesorului Bologna,
vom avea o conferinţă internaţională

unde vom aborda problema ‘învăţă-
mantului centrat pe student’, într-un
cuvânt, mai avem multe de făcut :).

R: De cât timp eşti în A.N.O.S.R. şi cum
ţi s-a schimbat viaţa de când ai intrat în
structură?

Au trecut 4 ani de când eram studentă
în anul I şi căutam activităţi extraşco-
lare în care să mă implic, să fac mai
mult decât să merg la cursuri şi semi-
narii. Şi cum nu intenţionam să mă an-
gajez, am descoperit  Sindicatul
Studenţilor din Cibernetică, organiza-
ţia studenţească din cadrul facultăţii la
care studiam, membru activ în
A.N.O.S.R.. Treptat, mi-am asumat din
ce în ce mai multe responsabilităţi, a
început să-mi placă din ce în ce mai
mult, iar astăzi sunt în cel de-al doilea
mandat din cadrul Biroului de Conduc-
ere al A.N.O.S.R..  Cum mi s-a schim-
bat viaţa? Lucrul la nivel naţional
înseamnă multe satisfacţii dar şi multe
compromisuri. Nu mai ai timp să îţi
vizitezi familia, să petreci cu prietenii
până dimineaţa sau să mergi în excur-
sii doar pentru vizită şi distracţie.  În
schimb, ai parte de multe experienţe
frumoase, de la satisfacţia pe care o
simţi când vezi că datorită implicării
studenţilor începe să se schimbe ceva
în sistemul educaţional până la  expe-
rienţele plăcute trăite în toate
colţurile ţării. 

R: Care este perspectiva ta despre
A.N.O.S.R.?

În primul rând, A.N.O.S.R. este o struc-
tură de care studenţii şi societatea per
ansamblu au nevoie. În general, “oa-
menii mari” (aici mă refer la profesori,
conducerile universităţilor sau actorii
decizionali de la nivel naţional) pun de
cele mai multe ori pe primul loc in-
teresele personale sau de grup şi nu
se gândesc la nevoile şi problemele
noastre, deseori nici nu le cunosc. De
aceea, este important ca studenţii să
lupte pentru a-şi apăra propriile in-
terese şi să aibă o voce puternică atât
la nivel local cât şi la nivel naţional. 

Apoi, A.N.O.S.R. este o structură care
promovează valori şi principii de care
uneori se uită. Astfel, promovăm
democraţia, libertatea de exprimare,
competenţa, solidaritatea şi alte prin-
cipii pe care noi ne bazăm întreaga ac-
tivitate. 

Scopul A.N.O.S.R. este acela de a
reprezenta studenţii la nivel naţional
şi cred că facem acest lucru cu multă
pasiune şi dedicare.

R: Care este părerea ta despre miş-
carea studenţească din România şi de
exponenţii acesteia-organizaţiile stu-
denţeşti?

Din punctul meu de vedere, organiza-
ţiile studenţeşti din România sunt
structurile care pot într-adevăr
schimba ceva în societate şi asta pen-
tru că singurele lucruri care ne unesc
sunt idealurile, principiile, prieteniile,
victoriile sau problemele şi nevoile pe
care le simţim. Studenţii au fost întot-
deauna un motor de schimbare şi asta
pentru că au avut curajul şi sinceri-
tatea de a spune lucrurilor pe nume. 

Totodată,  mai cred că în organizaţiile
studenţeşti din România se formează
liderii de mâine.  Din păcate, univer-
sităţile nu reuşesc să-ţi ofere decât un
volum serios de informaţii  într-un
domeniu sau altul, însă pentru o dez-
voltare personală sănătoasă ai nevoie
de skills-uri precum lucrul în echipă,
capacitatea de a gestiona un proiect,

de a te adapta la tot felul de situaţii ,
de a-ţi argumenta ideile şi a le susţine
în discursuri etc., elemente pe care le
formezi foarte uşor într-o organizaţie
studenţească.

R: Câteva cuvinte pentru studenţii
suceveni, te rog! 

Le urez, în primul rând, mult spor în
sesiune  ! 

Îmi doresc să conştientizeze că statu-
tul lor în universitate este acela de
partener, de aceea e important să
spună problemelor pe nume, să aibă
curajul să-şi apere drepturile, să fie ac-
tivi şi uniţi. Nu în ultimul rând să se
bucure de această perioadă,  poate
cea mai frumoasă din viaţă – stu-
denţia!

Iulia BALAN
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”Este importat ca studen]ii s\ lupte 
pentru a-[i ap\ra propriile interese 
[i s\ aib\ o voce puternic\ 
atât la nivel local cât [i la nivel na]ional”

Activă, descurcăreață, in-

teligentă,mereu pe dru-

muri, cu o mie de idei și

cu inițiativă�sunt doar

câteva din  calitățile care

o caracterizează  pe vi-

cepreședinta  Alianței

Naționale a Organizațiilor

Studențești din România,

Daniela Alexe! Deși în

plină sesiune și cu multe

responsabilități ce revin

din funcția pe care o

deține, s-a oprit o clipă

pentru a răspunde  intre-

bărilor noastre. Vă invit să

cunoașteți un adevărat

reprezentant al studenților

din România!

Nu-mi place că în anul 2010, stu-
denţii încă trebuie să lupte pentru a
fi priviţi ca parteneri în sistemul edu-
caţional şi să schimbe multe din
mentalităţile  unor profesori, care se
uită pe băncile universităţilor.

“

”

deși se promovează conceptul de
“învăţământ centrat pe student” 
sau “studentul partener în educaţie”
nu le regăsesc aplicate în universităţi

“

”

Cred  că, din păcate, educaţia în
România nu e văzută ca o prioritate
(aşa cum ar trebui) iar problemele
cresc ca un bulgăre de zăpadă, mai
ales în ceea ce priveşte calitatea ed-
ucaţiei

“

”

promovăm democraţia, libertatea de
exprimare, competenţa, solidari-
tatea și alte principii pe care noi ne
bazăm întreaga activitate

“

”

organizaţiile studenţești din Româ-
nia sunt structurile care pot cu ade-
varat schimba ceva în societate

“

”

cred că în organizaţiile studenţești
din România se formează liderii de
mâine

“

”

De vorb\ cu ANOSR
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Vara aceasta, în iunie mai exact, am
dat licenţa şi după primirea rezultatului
am trăit un sentiment foarte ciudat... la
început, am pus acest sentiment pe
seama notei pe care o obţinusem... am
plâns, am plâns şi am tot plâns, iar cei
din jurul meu numai nu mă puteau
înţelege. Ţin minte şi acum reacţia
mamei, care cu cea mai mare înţelegere
posibilă mi-a zis că nota 8,75 este o notă
bună şi că ea ştie că am dat ce aveam
mai bun din mine să o obţin... şi eu
ştiam, că nu e adevărat, dar nu nota era
problema mea. Însă asta am realizat-o
mai târziu, destul de târziu. Intrasem în
panică, panica întrebării: ce voi face eu
de-acum? Încotro mă îndrept? Cum îmi
voi câştiga eu existenţa? Căci, România
este în “criză”, iar un loc de muncă.......
nici măcar nu pot să visez la el. Dragii
mei, nici dacă nu ar fi fost criza, de
muncă tot nu aveam. De ce? Asta ne în-
trebăm cu toţii. Însă răspunsul îl ştim

deja, înainte să punem întrebarea. Nici
măcar nu merită să-l pomenesc. Soluţia!
Nu o ştiu nici eu. Ca mulţi alţii, mă zbat
în “criză”. Sună tragic. Mereu încerc să
mă îmbărbătez şi să-mi zic că va fi ok,că
într-o zi cu soare voi avea un post pe
specializarea mea, pe ceea ce am fost

pregătită timp de trei ani. Nu sunt mulţi
ani, dar ştiu că sunt alţii care nici măcar
trei luni nu au fost instruiţi şi acum lu-
crează pe postul meu doar pentru că au
fost mai “norocoşi” sau pentru că le e
greu să-şi dea posteriorul bine hrănit şi
plătit dintr-un scaun atât de cald şi de
comod. Şi iată că nu m-am învăţat minte.
Acum fac masteratul! De ce? Asta mă în-
treb şi eu... uneori. Nu des. Tocmai din
teama de a nu mă trezi la realitate. Pen-
tru că ştiu că şi aceşti doi ani se vor
încheia curând... cu o dizertaţie şi, foarte
probabil, cu o dezertaţie spre o altă ţară,
care îmi va oferi un loc de muncă, în
primul rând şi un salariu mai decent. O
să închei acum... din teama de a nu de-
veni prea tragică, cu acelaşi enunţ care
se află pe diploma mea şi a colegilor mei
de facultate: BUN VENIT ÎN LUMEA
REALĂ!

Lavinia AVASILOAIE

Bun venit în lumea real\

Berbec
Orice Berbec este mult mai în largul lui atunci când trebuie să acţioneze decât

atunci când trebuie să studieze sau să mediteze. Când vine vorba de învăţat, nu
prea ai antrenament.

Ai senzaţia că necesitatea de a învăţa este în primul rând o limitare a libertăţii
tale de acţiune. Cu toate acestea, te poţi baza pe intuiţie şi pe capacitatea de a face
eforturi intense şi de scurtă durată. Cu alte cuvinte, eşti capabil să "îngraşi porcul
în Ajun". 

Nu încerca niciodată să înveţi 10 ore pe zi, n-o să rezişti! Dar cu puterea ta de
concentrare, poti învăţa în 3 ore cât alţii în 10. Este foarte important ca între
reprizele de 3 ore de învăţat să te relaxezi activ, practicând un hobby sau un sport.

Taur
Rezultatele apar întotdeauna, dar după primele succese s-ar putea să te încerce

gândul de a o lăsa mai moale, de a te “culca pe lauri". În astfel de momente,
repetă-ţi în minte care este motivaţia ta principală, apoi continuă să înveţi!

Nu prea poţi conta pe noroc la examene şi nici  pe înţelegerea profesorilor care
îţi cunosc calităţile. Cu alte cuvinte, nu prea poţi să iei note bune pe baza rep-
utaţiei de elev sau student bun, ci va trebui să înveţi serios în continuare. Pe de altă
parte, învăţatul îţi poate aduce rezultate foarte bune, asa că vei vedea că se  mer-
ită!

Gemeni
În general, Gemenii nu prea strălucesc prin rigoare şi disciplină în ceea ce

priveşte studiile. Te descurci datorită ingeniozităţii şi prezenţei de spirit şi, mai
ales, datorită talentului de a cădea mereu în picioare.

Merită să te străduieşti să înveţi constant şi serios, pentru că rezultatele pot fi
excelente. Nu numai că poţi obţine note mari, dar poţi să faci o impresie foarte
bună profesorilor, care vor fi tentaţi să te favorizeze şi să-ţi dea note chiar mai
mari decât meriţi. 

Rac
Racii sunt favorizaţi în toate activităţile care presupun îmbunătăţirea cunoşt-

inţelor, deci în tot ce înseamnă studii, dar şi în sensul mai larg, al călătoriilor care
lărgesc orizontul cunoaşterii. 

Te sfătuim să profiţi de acest context favorabil pentru a solicita burse de studiu
la universităţi internaţionale sau măcar pentru sejur-uri lingvistice, care te pot
pregăti pentru o astfel de şansă. Nu refuza nicio ocazie de a călători în locuri noi
şi îndepărtate, pentru că poţi avea numai de câştigat, într-un fel sau altul.

Leu
Dacă studiezi într-un domeniu umanist, cum ar fi artele, filozofia, literatura şi

limbile străine, poţi fi optimist, pentru că astrele te favorizează  şi poţi obţine rezul-
tate foarte bune.

Dacă studiezi într-un domeniu al ştiinţelor exacte, te avertizăm că situaţia poate
deveni foarte neplăcută:fie nu reuşeşti să te concentrezi, fie  te interesează mai
mult petrecerile decât şcoala, fie nu te simţi destul de motivat de domeniul stu-
diat, rezultatele pot fi din ce în ce mai slabe. Este cazul să te mobilizezi şi să îţi
impui o anumită disciplină, altfel rişti să ajungi la corigenţe.

Fecioară
În general, Fecioarele tratează cu multă seriozitate atât învăţătura  cât şi toate

celelalte îndatoriri şi responsabilităţi. S-ar putea să constaţi că nu e suficient să fii
serios şi conştiincios pentru a obţine rezultatele pe care le doreşti. Eşti nevoit să
te ocupi de diverse treburi mărunte, care te distrag de la învăţătură. 

În plus, dacă alegerea domeniului studiat a fost influenţată de cei din jur, s-ar
putea să ai unele îndoieli cu privire la corectitudinea alegerii. Parcă nu mai eşti
aşa de sigur că acesta e domeniul care ţi se potriveşte.

Pe de altă parte, dacă vei reuşi să te mobilizezi, rezultatele vor fi excelente. În
final, eforturile şi seriozitatea îţi vor fi răsplătite cu satisfacţii pe măsură. Succes!

Balanţă
Nu vrem deloc să-ţi sugerăm să înveţi mai puţin, dar se pare că şansa va fi de-

seori de partea ta. La examene, de exemplu, s-ar  putea să-ti cadă subiectele cele
mai uşoare sau cele pe care le ştii cel mai bine, în timp ce colegul din banca vecină
va trage subiectele cele mai dificile. 

Din păcate, ai tendinţa  de a merge  pe principiul "minimei rezistenţe" şi să te
ocupi mai mult de distracţii şi de ieşiri cu prietenii. Astrele par să te favorizeze şi
să te ajute să treci cu bine de examene. Dar nu te baza pe asta, pentru că nu va
merge de fiecare dată! În plus, ar fi o "victorie fără glorie", cu care nu te poţi lăuda.

Scorpion
Studenţii din zodia Scorpion vor fi recompensaţi din belşug pentru eforturile

depuse. 
Nu este exclus să obţii rezultate deosebit de bune, cu mult peste aşteptările

tale, cu condiţia să fii conştiincios.
Se pare că te bucuri şi de bunăvoinţa unor profesori - nu mulţi, dar dintre cei

mai importanţi. De asemenea, cu prilejul unui stagiu sau al unor comunicări şti-
inţifice, olimpiade etc., este posibil ca o persoană importantă să îţi remarce cal-
ităţile şi să îţi ofere noi oportunităţi.

Săgetător
Pentru  studenţii din zodia Săgetator totul ar trebui să meargă foarte bine . 
În anii precedenţi ai avut posibilitatea de a alege domeniul de studiu şi astrele

te-au ajutat să alegi cu înţelepciune, astfel încât domeniul să se potrivească vo-
caţiei tale iar  acum deja încep să apară rezultatele. Cu gândul la frumoasa carieră
pe care o vei putea construi, înveţi cu interes şi entuziasm. Ţi se oferă câteva ocazii
de a face  schimb de informaţii cu alţi studenţi.

Capricorn
Studenţii din zodia Capricorn sunt "pe val".
Te bucuri în continuare de puterea de concentrare pentru care sunt renumiţi

Capricornii, iar seriozitatea cu care abordezi învăţătura este aceeaşi ca întot-
deauna. În plus, dai dovadă de inventivitate iar ideile tale originale te surprind
chiar şi pe tine.

Eşti mai plin de viaţă, mai dinamic, iar reflexele îţi funcţionează perfect - nu
numai pe plan intelectual, ci şi pe cel fizic.

În consecinţă, ai toate şansele de a obţine rezultate excelente, depăşindu-ţi cu
mult rivalii. 

Vărsător
Pentru studenţii din zodia Vărsător,  se anunţă o schimbare în bine, după o pe-

rioadă de câţiva ani cu rezultate destul de slabe. 
Se pare că în anii precedenţi te-ai bazat mai mult pe baftă decăt pe strădania

personală. Daca a trebuit să faci o alegere în privinţa domeniului studiat, ai avut
multe îndoieli şi ezitări, care te-au făcut să pierzi mult timp. 

Aceasta situaţie neplăcută ar trebui să ia sfârşit. Încet-încet, redevii stăpân pe
situaţie şi  decizi să urmezi calea care se potriveşte cel mai bine cu capacităţile
tale, dar şi cu aspiraţiile personale. 

Peşti
Din cauza numeroaselor evenimente neprevăzute, eşti mereu nevoit să te ocupi

de altceva decât de învăţătură. Pentru lucrări şi examene te cam pregăteşti pe
fugă. Va trebui să profiţi de fiecare ragaz pentru a lua puţin avans sau, în cazul mai
puţin fericit, pentru a recupera întârzierile.

Nu este recomandabil să te bazezi pe noroc . Chiar dacă, în general te bucuri de
o mare capacitate de învăţare, acum e mai important să fii perseverent şi rezistent.
Chiar şi când ai rezultate foarte bune, nu te culca pe laurii unei victorii temporare!

Horoscop de sesiune
Vacan]\
Azi gândesc departe
Cum ar fi visul meu mai aproape
Și tu sesiune tot mai departe 
Iar lângă inima aproape

Daca aș fi Romeo
Ţi-aș spune Julieta
Dar pentru că sunt student 
Îţi voi spune ....

Lucian Abel TORAC

De-a[ fi, a[ fi
un fluture de-aş fi,
aş putea iubi.
aş zbura la stele
să dansez cu ele,
să cresc în lumină,
să n-am nici o vină.
ca să pot uita
că nu pot fi stea.
că prin lumea-ntreagă
am călătorit
şi plaiuri mai calde 
eu nu am găsit.
şi căldura-ntreagă
ce mi-aţi oferit
e semn de iubire şi sunt fericit.
şi de aş alege
fluture aş fi
ca să pot zambi,
ca să pot iubiş
ca să pot crea,
chiar de nu sunt stea.
şi de-aş căuta
şi de aş găsi 
locuri mai frumoase,
n-aş putea iubi.

Ionuţ CROITORU

Printre rânduri
Printre rânduri se adună
Azi studenţii cântă struna
Căci Petrică le promite
Că le dă note "cinstite"

Dar să vezi minune mare
Vine el în gura mare
Cică n- are de mancare
Și vrea bani pentru  lucrare

Pentru  10 măi copile
Tre să înveţi și să ai pile
De vrei 8 tu la lucrare
Vino la mine la încercare

Tot așa Petrică face
Când studenţii n-au ce face
Iar el le dă note curate
Căci Vasile îi "ia parte"

...

...

Violeta Ionela BO
ICU
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