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Pe data de 18 iulie 2012 Senatul Universităţii 
„Ştefan cel Mare” din Suceava a acordat titlul de 
PROFESOR EMERIT Domnului Prof. univ. dr. 
ing. Adrian GRAUR pentru contribuţia excepţi-
onală adusă prestigiului naţional şi internaţional 
al Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, 
pentru vocaţia de formator şi creator de şcoa-
lă, pentru identitatea inconfundabilă conferită 
ALMEI MATER SUCEVENSIS. 

Prin acordarea titlului de Profesor Emerit întreaga comunitate academică suceveană îi recu-
noaşte şi celebrează dăruirea şi responsabilitatea, stăruinţa şi pasiunea, forţa şi spiritul nova-
tor angrenate în scopul afirmării, consolidării, dezvoltării şi modernizării învăţământului 
superior sucevean.

Profesorul Adrian Graur este un deschi-
zător de drumuri, un modelator de desti-
ne şi un susţinător al adevăratelor valori. 
Generaţii întregi de studenţi, masteranzi, 
doctoranzi văd în Domnia Sa magistrul, 
mentorul, spiritul novator extraordinar 
sub a cărui îndrumare atentă şi răbdătoa-
re s-au transformat în caractere puternice 
personalităţi ale comunităţii locale, naţio-
nale şi mondiale.
Datorită strălucitei sale activităţi mana-
geriale din ultimele două decenii, deveni-
tă punct de reper în învăţământul superi-
or naţional şi internaţional, Universitatea 
„Ştefan cel Mare” din Suceava a cunoscut 
o dezvoltare fulminantă, cetatea sucevea-
nă a ştiinţei şi cunoaşterii dezvoltându-se 
exponenţial.
Ne dorim să putem evolua pe căile ino-
vatoare deschise de Domnia Sa, la acelaşi 
nivel de performanţă, să putem împlini 
viziunea sa integratoare şi să îi oferim sa-
tisfacţia rodniciei unei munci de o viaţă.

Îi mulţumim şi sperăm să ne îndrume în continuare în găsirea soluţiilor viabile care să men-
ţină Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava în sistemul European şi universal de valori.

La mulţi ani, Domnule Profesor!

Semper ad excellentiam contende

Tradiţie şi
performanţă
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DOI CANDIDAŢI INSCRIŞI PE UN LOC 
LA UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA 

În cadrul sesiunii de vară a admiterii la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) la programele 
de studii de licenţă învăţământ de zi, pe cele 1030 de locuri fără taxă, la care instituţia suceveană a orga-
nizat admitere, s-au înscris 1909 candidaţi, ceea ce reprezintă în medie 1,85 candidaţi pe un loc bugetat. 

Pe parcursul a şapte zile (16-20 şi 23-24 iulie) absolvenţii de liceu au avut 
de optat pentru unul sau mai multe dintre cele 48 de programe de studii 
de licenţă. În consecinţă, cei 1909 candidaţi şi-au exprimat 4308 opţiuni.
În topul preferinţelor, ţinând cont de numărul locurilor fără taxă şi de 
numărul absolvenţilor de liceu înscrişi, s-au plasat programe ca: Drept, 
Kinetoterapie, Geografia turismului, Contabilitate, Administrarea aface-
rilor, Calculatoare, Finanţe şi bănci, Administraţie publică, Asistenţă so-
cială, Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, Limba şi literatu-
ra engleză - Limba şi literatura română/germană, Silvicultură, Ingineria 
produselor alimentare etc. 
Iar dacă ar fi să evidenţiem opţiunile candidaţilor pentru unul sau mai 
multe programe de studiu, cele mai multe aplicaţii au fost direcţionate 
spre următoarele programe: Administrarea afacerilor, Management, Fi-
nanţe şi bănci, Administraţie publică, Contabilitate, Economia comerţu-
lui, Drept, Afaceri internaţionale, Calculatoare, Limba şi literatura en-
gleză - Limba şi literatura română/germană, Pedagogia învăţământului 
primar şi preşcolar, Automatică şi informatică aplicată, Ingineria produ-
selor alimentare, Asistenţă managerială şi secretariat, Silvicultură ş.a. 

Pentru cele 106 locuri repartizate USV şi alocate etnicilor români din Republica Moldova, Ucraina şi Di-
aspora, înscrierea este organizată şi realizată la nivelul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului.
În pofida faptului că, în acest an, numărul absolvenţilor cu diplome de bacalaureat în judeţul Suceava a 
fost cu aproximativ 33% mai mic decât cel din 2011 (circa 3100 de persoane faţă de circa 4700, în anul an-
terior), un fenomen similar înregistrându-se şi în judeţul Botoşani, numărul candidaţilor înscrişi la USV, 
comparativ cu admiterea din iulie 2011, este doar cu 15% mai mic. Putem constata, astfel, o creştere reală a 
interesului absolvenţilor de liceu pentru obţinerea unei diplome în cadrul universităţii noastre. Atractivi-
tatea facultăţilor sucevene se datorează programelor de calitate disponibile (peste 50% fiind ierarhizate în 
primele două categorii de excelenţă din cele cinci recunoscute la nivel naţional), condiţiilor de studiu mo-
derne existente în USV, calităţii corpului profesoral, facilităţilor pe care le punem la dispoziţia studenţilor, 
oportunităţilor pe care le oferim de-a lungul anilor de studiu, toţi aceşti factori – dar şi alţii – contribuind 
la o pregătire solidă a viitorilor specialişti.
Pentru ocuparea locurilor ce vor rămâne disponibile în urma acestei sesiuni de admitere, o nouă sesiune 
se va desfăşura în perioada 6 – 21 septembrie 2012.
Reamintim cu acest prilej că, pentru anul universitar 2012-2013, conducerea USV a stabilit o creştere a 
fondului de burse cu 40%. De asemenea, pe lângă cele 1.036 locuri de cazare în căminele studenţeşti pro-
prii, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava va intermedia şi un număr însemnat de locuri de cazare 
în spaţii externe universităţii la tarife şi condiţii preferenţiale.
Pentru absolvenţii de licenţă, oferta USV include 435 de locuri fără taxă la programele de studii de mas-
terat (din care 35 pentru candidaţii din Republica Moldova, absolvenţi ai universităţilor din România sau 
alt stat membru UE), în creştere cu 28% comparativ cu anul trecut, şi 1070 de locuri în regim cu taxă. În-
scrierile la programele de masterat se realizează în ambele sesiuni (iulie şi septembrie), urmând ca probele 
şi înmatriculările să fie derulate în sesiunea din toamnă.

http://www.admitere.usv.ro/

Admitere
16 - 31 iulie 2012
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Universitatea „Ştefan cel Mare” 
din Suceava este partener în ca-
drul proiectului „Reţea inter-
regională  de formare în sistem 
e-learning a cadrelor didacti-
ce din învăţământul preuni-
versitar” implementat de că-
tre Universitatea „Alexandru 
Ioan Cuza” din Iaşi, alături de 
alţi parteneri din regiuni dife-
rite (Universitatea „Dunărea de 
Jos” din Galaţi, Universitatea din 
Oradea, ISJ Iaşi şi ISJ Neamţ).

Proiectul se înscrie în coordona-
tele programului-cadru PNCDI 
2007-2013 şi are ca punct de ple-
care ideea potrivit căreia institu-
ţiile de învăţământ se confruntă 
cu numeroase provocări dar şi 
cu responsabilitatea cercetării fe-
nomenelor generate de noile teh-
nologii informaţionale. Interne-
tul şi noile tehnologii au deschis 
modalităţi inovatoare pentru 
cercetare şi învăţare prin colabo-
rare interdisciplinară, naţională 
şi internaţională.

Scopul fundamental al proiectu-
lui este acela de dezvoltare şi ac-
tualizare a competenţelor cadre-
lor didactice din învăţământul 
preuniversitar prin participarea 
la un program de formare conti-

nuă în sistem e-learning. Dintre 
efectele pozitive majore pe care 
le produce un proiect de forma-
re continuă în sistem e-learning 
menţionăm posibilitatea parti-
cipării prin eforturi minime şi 
într-un grad ridicat la cursurile 
oferite în proiect. Acest sistem de 
formare determină atât o econo-
mie substanţială de timp cât şi de 
resurse materiale necesare trans-
portului la locul formării, cază-
rii şi hranei, specifice sistemelor 
tradiţionale de perfecţionare a 
cadrelor didactice.

Proiectul presupune derularea 
mai multor etape care vizează 
elaborarea unui suport de curs 
ce poate fi livrat în sistem e-lear-
ning, acreditarea acestuia, pre-
cum şi selectarea a 1300 de ca-
dre didactice, provenind din 
toate regiunile implicate în pro-
iect. Învăţătorii şi educatorii care 
vor participa la cursul de forma-
re vor beneficia şi de o subven-
ţie pentru achiziţionarea echi-
pamentelor tehnice necesare 
accesării platformei e-learning 
a Universităţii „Alexandru Ioan 
Cuza” din Iaşi (calculator şi/sau a 
unui abonament la internet), iar 
cuantumul maxim este de 1600 
lei neimpozabili. 

Până la data de 15 iulie, cadrele 
didactice din învăţământul pre-
universitar s-au înscris online, 
iar până la 20 iulie au depus can-
didatura la sediul Facultăţii de 
Ştiinţe ale Educaţiei din USV. La 
centrul de înscriere din USV au 
depus candidaturi 571 de cadre 
didactice din judeţele Suceava, 
Botoşani, Bistriţa-Năsăud şi Ma-
ramureş. Dintre aceştia, 200 vor 
beneficia de formare şi subvenţie 
în condiţiile propuse de proiect.
Proiectul propune o ofertă ge-
neroasă de formare, cu parcur-
gerea unui program complet, de 
trei module, fiecare modul fiind 
finalizat cu atestatul acreditat 
MECTS-DFCIP echivalent a 30 
ECTS, precum şi  certificat cu si-
gla finanţatorului. Mai multe in-
formaţii despre proiect: 

http://www.rifse.uaic.ro/

1 - 20 Iulie 2012

Evenimente
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2 Iulie 2012 „Se întâmplă la USV”. Progra-
mul acestei ediţii a cuprins pre-
zentarea Restaurantului USV 
- invitat: d-na administrator Lo-
redana Leonte; prezentarea Fa-
cultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Co-
municării - invitaţi - lect. univ. 
dr. Codruţ Şerban - prodecan,                                           
conf. univ. dr. Simona-Aida Ma-

nolache - prodecan, conf. univ. 
dr. Claudia Costin - director De-
partament de limba şi literatura 
română şi ştiinţele comunică-
rii, lect. univ. dr. Olga Gancevici, 
lect. univ. dr Alexandru Diaco-
nescu şi lect. asociat Ruben Pe-
rez Garcia; „Omul săptămânii” 
- prof. univ. dr. ing Mihai Creţu, 

Doctor Honoris Causa al USV; 
Reportaj din Campusul I al USV. 
Emisiunea este realizată de Oana 
Netbai şi Iulia Sîrghi.

Evenimente

2 - 7 Iulie 2012 Caravana USV în Republica 
Moldova. Un grup de 15 stu-
denţi ai Universităţii „Ştefan 
cel Mare”, alături de prorecto-
rul Ştefan Purici, a efectuat un 
turneu de promovare a ofertei 
educaţionale a USV în licee din 
15 localităţi din Republica Mol-
dova: Lipcani, Briceni, Edineţ, 
Drochia, Donduşeni, Râşcani, 
Glodeni, Rezina, Singerei, Bălţi, 

Orhei, Călăraşi, Chişinău, Nis-
poreni şi Cahul. Pe parcursul 
întregii săptămâni au fost pre-
zentate date privitoare la pro-
gramele de studiu, condiţiile de 
acomodare, oportunităţile de 
formare în carieră şi de dezvolta-
re personală pe care le poate ofe-
ri USV studenţilor basarabeni. 
În cadrul întâlnirilor cu absol-
venţii de liceu, profesori, părinţi, 

organizate în mai multe licee din 
localităţile menţionate, studen-
ţii USV – 13 dintre aceştia fiind 
membri GIRB şi originari din 
zonele sau chiar localităţile în 
care s-a făcut promovarea – au 
dovedit excelente abilităţi de co-
municare şi au reuşit să demon-
streze că mesajul Alegeţi USV! E 
cea mai tare universitate! nu este 
doar un slogan publicitar. 
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Evenimente

Agenţia Naţională pentru Pro-
grame Comunitare în Do-
meniul Educaţiei şi Formă-
rii Profesionale (ANPCDEFP) 
lansează concursul de poveşti 
privind cea mai frumoasă ex-
perienţă de mobilitate. Terme-
nul limită de trimitere a poveş-
tilor este duminică, 19 august 
2012, până la ora 24 (12 p.m.). 
Rezultatele selecţiei vor fi anun-

ţate dupa 15 septembrie 2012, iar 
premiile vor fi acordate în cadrul 
unei Gale a mobilităţii, care se va 
desfăşura ca parte evenimentu-
lui european „Tineretul în Miş-
care”, pe data de 27 septembrie 
2012, în Bucureşti. Cheltuieli-
le de transport pentru premian-
ţii din afara Bucureştiului vor fi 
acoperite de ANPCDEFP. Se vor 
acorda următoarele premii: un 

premiu I (tabletă), un premiu II 
(reader de cărţi electronice) şi un 
premiu III (mp3 player) la fieca-
re secţiune de concurs, în total 
9 premii I, 9 premii II şi 9 pre-
mii III. Mai multe detalii despre 
acest concurs puteţi afla de pe si-
te-ul 

http://www.anpcdefp.ro/

CER-STUD 2012. Facultatea de 
Inginerie Mecanică, Mecatroni-
că şi Management (FIMMM), în 
colaborare cu Liga Studenţilor 
din USV şi cu Asociaţia Gene-
rală a Inginerilor din România 
(AGIR) – filiala Suceava, a or-
ganizat Sesiunea de comunicări 
ştiinţifice a studenţilor în Ingi-
nerie Mecanică, Mecatronică şi 
Management, CER-STUD 2012.  
Programul sesiunii a inclus atât 
prezentarea lucrărilor ştiinţifi-
ce propuse de absolvenţi ai stu-
diilor de licenţă sau master, cât şi 
activităţi de agrement. Lucrările 
acceptate au fost grupate în pa-
tru secţiuni: Mecanică Aplicată, 
Proiectare Asistată de Calculator 
(CAD), Mecatronică şi respectiv 
Tehnologii şi Management. Pre-
zentările orale au prilejuit un 
dialog ştiinţific incitant în care  
s-au implicat atât absolvenţii, cât 

şi cadrele didactice participante. 
În multe cazuri s-au formulat di-
recţii de continuare a cercetări-
lor efectuate, desprinzându-se 
teme posibile pentru lucrări de 
disertaţie sau chiar doctorat. De 
asemenea, pentru mulţi partici-
panţi sesiunea a constituit o re-
petiţie generală pentru prezen-
tarea proiectului de diplomă sau 
de disertaţie. Cele mai bune lu-
crări au fost răsplătite prin acor-
darea unor premii motivante. 
Premiul întâi a fost atribuit stu-
dentului Munteanu Gheorghiţă, 
specializarea Inginerie Economi-
că în Domeniul Mecanic, pen-
tru realizarea unui stand pentru 
studiul fenomenului de gripa-
re. Lucrările au fost publicate în 
volumul sesiunii (în format elec-
tronic), cu ISSN. În paralel, pe 6 
iulie s-a desfăşurat Concursul 
studenţesc de creaţie ştiinţifică 

BEST DESIGN, în care partici-
panţii au concurat prin proiecte 
realizate în programe specializa-
te de proiectare asistată. S-a pus 
accentul pe caracterul de noutate 
al soluţiilor propuse, juriul acor-
dând Premiul Special Best De-
sign studenţilor Frâncu Andrei 
şi Podariu Ciprian, pentru con-
cepţia şi proiectarea unui pod 
rulant utilizând aplicaţia NX 7.5.  
În ansamblu, cele două eveni-
mente, conduse de prof. dr. ing. 
Ilie MUSCĂ, au scos în evidenţă 
disponibilitatea studenţilor din 
cadrul FIMMM de a se angre-
na în activităţi de cercetare spe-
cifice domeniului. Pentru ediţii-
le următoare organizatorii şi-au 
propus atât cooptarea studen-
ţilor FIMMM din anii mici, cât 
şi atragerea unor lucrări studen-
ţeşti de la universităţi străine cu 
care există relaţii de colaborare.

5 Iulie 2012

5 - 6 Iulie 2012
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Locul 1 pentru echipa USV la 
„Don’t give your ideas away”. 
O echipă formată din studenţi ai 
FIESC a obţinut Locul 1 la con-
cursul „Don’t give your ideas 
away” - un program al Oficiului 
de Stat pentru Invenţii şi Mărci 
(OSIM) care se adresează cadre-
lor didactice şi studenţilor din ul-
timii ani de studii, masteranzilor 
şi doctoranzilor înscrişi la uni-
versităţile din România. Proiec-
tele au fost selectate de o comisie 
formată din experţi în proprieta-
te intelectuală ai Academiei Eu-
ropene de Brevete (EPA), Oficiu-
lui pentru Armonizare în cadrul 
Pieţei Interne (OHIM) şi OSIM. 
Scopul proiectului este acela de 
a creşte gradul de conştientizare 
privind importanţa proprietăţii 
intelectuale, de a promova cultu-
ra proprietăţii intelectuale şi de a 
gestiona transferul de informa-
ţii despre proprietatea intelectu-
ală, având ca ţel extinderea cur-

riculei universitare în domeniu. 
Rezultatele proiectului ar putea 
fi, de exemplu, introducerea de 
cursuri de proprietate intelec-
tuală în programa universitară, 
contribuţia la protejarea elemen-
telor de creativitate şi de inova-
ţii existente în diferite domenii 
de cercetare, susţinerea înfiinţă-
rii unor structuri de inovare şi 
transfer tehnologic în universi-
tăţi etc.

Echipa USV va beneficia de o 
vizita de lucru la biroul EPA 
de la Munchen şi a fost forma-
tă din studenţii FIESC (speci-
alizarea Sisteme Electrice): Şte-
fania STOLNICEANU, Florin 
DAVID, Vlad Mihai FRAN-
CIUC, Lucian-Mihail IURA-
SOG, coordonaţi de asist. dr. ing. 
Elena OLARIU. Echipa Univer-
sităţii „Ştefan cel Mare” din Su-
ceava a obţinut 79,67 puncte iar 
următorii clasaţi au fost:

2. Universitatea Babeş-Bolyai 
din Cluj-Napoca (78,67 puncte).
3. Universitatea Politehnică din 
Timişoara (78,33 puncte).
4. Universitatea Politehnică din 
Bucureşti (77,33 puncte).
5. Universitatea Ovidius din 
Constanţa (67.67 puncte).

Concluzia juriului a fost că pro-
iectele conţin idei creative, re-
levante pentru domeniul pro-
prietăţii intelectuale, merită 
aprecierea şi sprijinul pentru a fi 
implementate. Primele 5 univer-
sităţi sunt invitate la evenimen-
tul naţional din luna septembrie 
pentru a-şi susţine public strate-
giile propuse.

6 Iulie 2012

A III-a ediţie a Conferinţei in-
ternaţionale a studenţilor „Stu-
dent în Bucovina”, organizată 
de Facultatea de Inginerie Ali-
mentară.  La conferinţă au parti-
cipat 54 de studenţi cu lucrări de 
specialitate, prezentate oral sau 
sub formă de postere. Lucrări au 
fost recenzate şi publicate în vo-
lumul conferinţei. De asemenea, 
au fost acordate 12 premii celor 
mai bune lucrări prezentate.

6 - 7 Iulie 2012

Evenimente
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Evenimente

A XI-a ediţie a Şcolii interna-
ţionale de vară la USV. Partici-
panţii acestei ediţii au fost 31 de 
studenţi cu rezultate deosebite şi 
cadre didactice de la Universita-
tea „Yuriy Fedkovich” din Cer-
năuţi (Ucraina), Universitatea 
Bucovineană de Medicină din 
Cernăuţi (Ucraina), Universita-
tea de Stat din Chişinău (Repu-

blica Moldova) şi Universitatea 
de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 
(Republica Moldova). 
Şcoala de Vară propune un con-
text de conştientizare a valorilor 
româneşti prin cursuri şi dezba-
teri susţinute de cadre didactice 
de la Facultatea de Istorie şi Ge-
ografie şi Facultatea de Litere şi 
Ştiinţe ale Comunicării din USV 
pe teme de istoria limbii româ-
ne, limbă română contempo-
rană, istoria României, geogra-
fia judeţului Suceava, precum 
şi activităţi sportive şi recreati-
ve în cadrul bazei sportive şi a 
Complexului de Nataţie şi Ki-
netoterapie ale USV. Toate aces-
te activităţi de învăţare asigură 
promovarea limbii şi culturii ro-
mâne, a valorilor civilizaţiei ro-
mâne şi europene peste graniţele 
ţării şi creşterea vizibilităţii in-
stituţiei sucevene în zona trans-
frontalieră România – Ucraina – 
Republica Moldova.
Potenţialul cultural al zonei a 
fost dezvăluit participanţilor 
printr-o serie de vizite tematice 

la obiective de interes cultural 
din judeţul Suceava (Comple-
xul Muzeal Bucovina, Cetatea 
de Scaun a Sucevei, Mânăstirea 
„Sfântul Ioan cel Nou de la Su-
ceava”, Mânăstirea Humor, Mâ-
năstirea Voroneţ şi Complexul 
„Ariniş”), activităţi ce au contri-
buit la întregirea imaginii asupra 
valorilor româneşti în general şi 
a celor din Bucovina, în special. 
Întregul program s-a derulat cu 
finanţare din partea Universită-
ţii „Ştefan cel Mare” din Sucea-
va provenită din fonduri proprii 
şi din fonduri accesate pe bază 
de grant de la Consiliul Judeţean 
Suceava. Lucrările Şcolii de Vară 
s-au finalizat prin acordarea de 
diplome de participare tuturor 
studenţilor care au beneficiat de 
experienţa de învăţare a valorilor 
trăite în spaţiul Bucovinei româ-
neşti.

9 - 14 Iulie 2012

10 Iulie 2012 Ecotrophelia 2012. Asociaţia 
Specialiştilor de Industrie Ali-
mentară din România (ASIAR) 
în colaborare cu Platforma Food 
for Life România a organizat, în 
perioada 15.05– 10.07.2012 pri-
ma competiţie de inovare în 
domeniul produselor alimen-
tare dedicată studenţilor – ECO-
TROPHELIA ROMÂNIA 2012. 
Juriul internaţional a selecţionat 
cele mai reprezentative produ-
se alimentare, realizate de echi-
pe de studenţi de la mai multe  
facultăţi de profil din ţară. Faza 
finală a competiţiei a avut loc la 
Facultatea de Ştiinţa şi Ingine-
ria Alimentelor din Galaţi (se-
diul ASIAR), unde echipele par-
ticipante au prezentat probe de 

produs pentru degustare şi au 
evidenţiat conformitatea produ-
selor cu cerinţele impuse prin 
criteriile din regulamentul com-
petiţiei. Facultatea de Inginerie 
Alimentară din cadrul Universi-
tăţii „Ştefan cel Mare” din Sucea-
va a participat cu un produs eco-
inovativ „Caşcaval cu gălbiori, 
migdale şi seminţe”, produs ce 
prezintă un conţinut ridicat de 
fibre, ajută la eliminarea toxine-
lor din corp, reduce osteoporoza 
şi previne cancerul. Echipa care 
a realizat produsul, formată din 
Sergiu Pădureţ şi Raluca Olim-
pia Zimbru, coordonată ştiinţific 
de conf. dr. ing. ec. Adriana Da-
bija, a primit premiul ECOTRO-
PHELIA DE ARGINT. 
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EU-US Atlantis Program-
me - Tuning and Upgrading 
the Food Safety Education 
Curricula for BSc.  O delega-
ţie internatţională formată din 
profesori de la IOWA STATE 
UNIVERSITY, U.S.A, COR-
NELL UNIVERSITY, LIUBLI-
ANA UNIVERSITY, Slovenia  şi 
Universitatea Dunărea de jos din 
Galaţi a efectuat o vizită de lucru 
în cadrul proiectului Atlantis 
TU BE SAFE.  Proiectul a avut 
ca obiectiv principal dezvoltarea 
unui portofoliu internaţional de 
studii de caz privind siguranţa 
alimentară care să poată fi folo-
site în cadrul activităţilor de for-
mare continuă a specialiştilor. 

Ca parteneri implicaţi în proiect 
au mai fost şi ANSVSA Roma-
nia, Federal Drug and Adminis-
tration U.S.A, Food Safety and 
Inspection Safety, U.S.A. Eveni-
mentul  a fost organizat de către 
Facultatea de Inginerie Alimen-
tară şi a avut două componente: 
o prezentare a  USV, a Facultă-
ţii de Inginerie Alimentară şi a 
posibilităţilor de colaborare vii-
toare, precum şi o serie de vizite 
la unităţi de producţie de profil 
din judeţ: S.C.Betty Ice S.R.L Su-
ceava, S.C. KILLER S.R.L. Rădă-
uţi şi S.C. Aida S.R.L. Gălăneşti, 
unde a fost evaluat gradul de im-
plementare a sistemelor de asi-
gurare a calităţii.

12 Iulie 2012

Schimb de experienţă. În ca-
drul protocolului de colabora-
re între Biblioteca Universităţii 
„Ştefan cel Mare” din Suceava 
şi Biblioteca Universităţii  Naţi-
onale „Yuriy Fedkcovych” din 
Cernăuţi şi ca răspuns la vizita 
efectuată de delegaţia din Cernă-
uţi la începutul lunii iulie, o de-
legaţie formată din 5 biblioteca-
re (Stela Purici, Despina Rotaru, 
Cristina Şutac, Ramona Ţabrea 
şi Liliana Cobzaru) s-a depla-
sat la Cernăuţi în perioada 12-15 
iulie 2012. Deplasarea a avut ca 

scop prezentarea Bibliotecii gaz-
dă din punct de vedere al fondu-
lui de publicaţii, dotarea cu  cal-
culatoare şi spaţii pentru  lectură 
şi depozitare, cataloage, prezen-
tarea colecţiilor de carte veche şi 
rară şi a serviciilor pe care Bibli-
oteca USV le pune la dispoziţia 
utilizatorilor. În cadrul unui se-
minar  desfăşurat în data de 13 
iulie a fost prezentat  softul IRBIS 
pentru gestionarea fondului de 
publicaţii, date statistice în ceea 
ce priveşte numărul de utiliza-
tori şi de tranzacţii pe o perioadă 

de un an, numărul de publicaţii 
evidenţiate, până la această dată 
în Catalogul electronic. Discuţii-
le cu personalul bibliotecii gazdă 
au confirmat faptul că Biblioteca 
USV se situează  la un bun nivel  
de dotare tehnică, atât în ceea ce 
priveşte softul de bibliotecă, cât 
şi dotarea cu calculatoare. În 
programul schimbului de expe-
rienţă a figurat vizita la sediul 
Universităţii Naţionale „Yuriy 
Fedkcovych”, vizitarea centru-
lui vechi al oraşului şi a Cetăţi-
lor Hotin şi Kamieniec-Podilsky.

12 - 15 Iulie 2012

Evenimente
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Evenimente

„Se întâmplă la USV”. În centrul dezbaterii s-a aflat parteneriatul dintre USV şi Parcul Naţional Căli-
mani. Invitaţii emisiunii TV au fost prof. univ. dr. ing Adrian Graur; conf. univ. dr. Viorel Chiriţă - mem-
bru al Consiliului Ştiinţific PNC; lect. univ. dr. Codruţ Şerban – prodecan şi ranger voluntar PNC; ing. 
Basarab Bîrlădeanu, directorul Parcului Naţional Călimani; ing. Cristi Ortoanu - responsabil relaţiile cu 
comunităţile şi turism; ranger Claudiu Petre. Emisiunea este realizată de Oana Netbai şi Iulia Sîrghi.

16 Iulie 2012

18 - 27 Iulie 2012 Şcoala de vară CULTURĂ ŞI 
CIVILIZAŢIE ROMÂNĂ, Edi-
ţia I.  Prima ediţie a Şcolii de 
vară organizată de către Depar-
tamentul de Limba şi literatu-
ră română şi Ştiinţe ale comu-
nicării a oferit participanţilor 
de la Universitatea din Grana-
da şi de la Universitatea din Po-
itiers cursuri de limbă română, 
de cultură populară, de literatu-
ră română, susţinute de cadre di-

dactice din cadrul departamen-
tului: prof.univ.dr. Mircea A. 
Diaconu, conf.univ.dr. Claudia 
Costin, conf.univ.dr. Aurel Bu-
zincu, conf.univ.dr. Sabina Fîn-
aru, lector univ.dr. daniela Pe-
troşel, lector univ.dr. Cătălina 
Pînzariu, lector univ.dr. Lavinia 
Seiciuc, lector univ. dr. Oana Ur-
sache. De asemenea, au fost or-
ganizate excursii tematice, sco-
pul organizatorilor fiind acela 

de a face cunoscute studenţilor 
străini aspecte semnificative din 
arta, istoria, cultura tradiţiona-
lă românească, din patrimoniul 
naţional, întrucât acestea repre-
zintă o carte de vizită importan-
tă a spaţiului bucovinean, în ge-
neral a celui românesc. 
Participanţii la această Şcoa-
lă de vară au vizitat mănăstiri-
le Voroneţ, Moldoviţa, Suceviţa, 
Centrul de olărit de la Marginea, 
muzeul etnografic din Gura Hu-
morului şi cel din Câmpulung 
Moldovenesc, precum şi Muze-
ul satului bucovinean şi Cetatea 
de scaun  a Sucevei. O experien-
ţă inedită, sub aspectul practică-
rii unor ritualuri specifice, dar 
şi din punct  de vedere gastro-
nomic a fost vizita la o stână din 
apropierea localităţii Ciocăneşti.
O prezenţă activă au avut stu-
denţii FLSC de la specializarea 
Limba şi literatura română-Lim-
ba şi literatura spaniolă, prin 
participarea la cursuri, la excur-
siile tematice, prin permanente 
exerciţii de conversaţie cu par-
ticipanţii la Şcoala de vară. Pri-
ma ediţie a acestei Şcoli de vară 
organizată de Departamentul de 
Limba şi literatura română şi Şti-
inţe ale comunicării a  constituit 
o provocare pentru participanţi.
Impresiile lor au fost exprimate 
astfel:
„Acest curs a fost pentru mine 
o experienţă de neuitat, m-am 
îmbibat în cultura româ-

nă şi m-am îndrăgostit de ţara 
aceasta.”(Cristina)
„Dacă ne uităm pe o hartă, Eu-
ropa Occidentală şi Europa Ori-
entală sunt doar la un pas una 
de alta, dar când suntem conşti-
enţi de diferenţele culturale pare 
că lumea este complet diferită. 
România este amestecul per-
fect între ambele şi de aceea sunt 
convinsă că România a fost o ex-
perienţă care m-a îmbogăţit cul-
tural foarte mult.”(Adeli)
„Această Şcoală de vară, prin 
oferta cursurilor a fost comple-
tă din punct de vedere teoretic 
şi practic. Am reuşit să încep să 
studiez limba română (şi aceas-
ta este o mare realizare având 
în vedere că am început de la 
zero). Profesorii au fost fantas-
tici şi tehnica de a combina lim-
ba spaniolă cu limba română şi 
limba engleză a fost o idee foar-
te bună. Sunt foarte recunoscă-
toare pentru efortul depus de 
către profesori şi pentru că au 
avut atâta răbdare cu noi şi pen-
tru că ne-au prezentat cu pasi-
une lumea, tradiţia şi cultura 
românească.”(Inma Gonzales)
„Acest curs pentru mine în-
seamnă a mă apropia de cultura, 
de mentalitatea românească, de 
români şi, bineînţeles, de limba 
română. A fost un curs instruc-
tiv, distractiv şi dinamic. Cu si-
guranţă, când voi avea ocazia, 
voi repeta experienţa.”(Rocio) 

ADMITERE 2012. Comparativ cu anul trecut, USV oferă pentru admiterea din acest an cu 14% mai 
multe locuri bugetate la licenţă şi cu 28% mai multe locuri bugetate la masterat. În concordanţă cu cerin-
ţele din Legea educaţiei naţionale şi politica Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
de alocare a locurilor bugetate, aproximativ 70% din locurile bugetate au fost repartizate programelor de 
studiu de excelenţă (ierarhizate în clasele A şi B), iar aproximativ 3% din locurile bugetate au fost alocate 
unor programe de studiu din clasa E, programe care sunt la început de drum şi care au un viitor cert de 
dezvoltare

16 - 31 Iulie 2012
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Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administra-
ţie Publică, partener în cadrul proiectului „Prac-
tica studenţilor economişti. Parteneriat inter-re-
gional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul 
de afaceri”, Manager teritorial  - Prof. univ. dr. Ele-
na HLACIUC, a organizat GALA PRACTeam 
2012 - faza locală, la care au participat peste 80 de 
persoane: studenţi care au efectuat stagiul de prac-
tică prin proiect, tutori de practică şi experţi din 
cadrul echipei de proiect. 

Evenimentul a urmărit dezvoltarea aptitudinilor 
de muncă ale studenţilor economişti în perioada 
stagiilor de pregătire practică şi internship, realiza-
te în cadrul unui parteneriat inter-regional pe piaţa 
muncii între universităţi şi mediul de afaceri, în ve-
derea îmbunătăţirii inserţiei economiştilor pe pia-
ţa muncii.

http://www.practeam.ro/
         http://www.seap.usv.ro/practeam

Ultima ediţie din acest an universitar a emisiunii „Se întâmplă la USV”. Printre subiecte: Prezentarea 
Observatorului USV - invitat - cercetător Emil Turcu; Admitere USV - prorector USV, prof.univ.dr. Ştefan 
Purici; Reportaj campus. Emisiunea este realizată de Oana Netbai si Iulia Sîrghi.

25 Iulie 2012

30 Iulie 2012

„Se întâmplă la USV”. Subiectele acestei ediţii au fost: „Omul săptămânii” - Prof. univ. dr. ing. Valentin 
Popa; Reportaj campus USV – Admitere 2012; Prezentarea Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Adminis-
traţie Publică - prof. univ. dr. Carmen Nastase, decan; Prezentarea Departamentului de Limbi şi Literaturi 
străine - prof. univ. dr. Gina Măciuca, Şef departament; Prezentarea Centrului de cercetare „Analiza Dis-
cursului” - prof. univ. dr. Sanda Maria Ardeleanu. Emisiunea este realizată de Oana Netbai şi Iulia Sîrghi.

23 Iulie 2012

Evenimente

19 Iulie 2012 Comunitatea Facultăţii de Inginerie Electrică şi 
Ştiinţa Calculatoarelor a celebrat activitatea pre-
stigioasă şi realizările deosebite ale Profesorului, 
Decanului şi Rectorului Adrian GRAUR, dintre 
care amintim câteva:
1985 – iniţierea cursurilor de ingineri energetici-
eni la Suceava; 
1991 – înfiinţarea facultăţii de Inginerie Electrică 
şi Ştiinţa Calculatoarelor;
1992 – prima ediţie a Conferinţei Internaţionale 
Sisteme de dezvoltare şi aplicaţii;
1993 – prima ediţie a Concursului Internaţional 
Studenţesc de Calculatoare „Hard & Soft”;
1994 – inaugurarea Clădirii corp C, cu o suprafaţă 
utilă de 3.500 m2, destinată laboratoarelor Facultă-
ţii de Inginerie Electrică;

1995 – coordonarea primei acreditări a specializă-
rilor Energetică Industrială şi Calculatoare;
1998 - darea în folosinţă a clădirii corp D, cu o su-
prafaţă de 3.500 m2, destinată sediului Facultăţii 
de Inginerie Electrică, sălilor de curs, seminar şi la-
borator;
2000 – înfiinţarea Şcolii doctorale de electronică, 
evaluată în 2011 ca fiind a doua pe ţară;
2001 - primul număr al Revistei ştiinţifice a facul-
tăţii, Advances in Electrical and Computer Engi-
neering, astăzi o revistă indexată ISI;
1991-2004 Primul decan al Facultăţii de Inginerie 
Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor;
2004-2012 Rector al Universităţii „Ştefan cel 
Mare” din Suceava.
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Legislație
Monitorul Oficial nr. 237/16.07.2012, Partea a III-a (pag.85-88) Lista posturilor didactice scoase la concurs la Uni-
versitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava.

Monitorul Oficial nr. 525/30.07.2012, Partea I, Hotărârea de Guvern nr. 707 pentru aprobarea Nomenclatorului do-
meniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a 
domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor ge-
ografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, 
forma de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul 
universitar 2012-2013.

Hotărârile Senatului USV
Hotărârea nr.119 cu privire la înfiinţarea programului de studii de licenţă Protecţia consumatorului şi a mediului în 
cadrul Facultăţii de Inginerie Alimentară

Hotărârea nr.118 cu privire la creşterea plafonului pentru cheltuieli operaţionale

Hotărârea nr.117 cu privire la aprobarea formulei de echivalare a notelor obţinute în învăţământul preuniversitar şi 
universitar din alte state ale Uniunii Europene, precum şi pentru etnicii români din Balcani şi Diaspora, candidaţi la 
admiterea în USV

Hotarare nr. 116 cu privire la aprobarea revizuirii Regulamentului R49 privind întocmirea statelor de funcţii

Hotărârea nr.115 privind demararea procedurilor de anulare a Ordinului MECTS nr. 5262 din 2011 privind consta-
tarea rezultatelor clasificării universităţilor

Hotărârea nr.114 privind aprobarea calendarului de concurs pentru ocuparea posturilor didactice scoase la concurs

Hotărârea nr.113 privind aprobarea contractului pentru  studii universitare licenţă (învăţământ ZI) /masterat şi a 
contractului de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă (învăţământ la distanţă)

Hotărârea nr.112 cu privire la aprobarea Metodologiei privind organizarea examenului de licenţă în anul universitar 
2011-2012 pentru programul de studiu Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză, en-
gleză)/Limba şi literatura română

Hotărârea nr.111 cu privire la aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere 
la studii universitare de doctorat, sesiunea septembrie 2012

Hotărârea nr.110 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare 
de doctorat

Hotărârea nr. 109 privind acordarea titlului onorific de PROFESOR EMERIT domnului prof. univ. dr. ing. Adrian 
GRAUR

Hotărârea nr. 108 privind aprobarea continuării activităţii domnului prof. univ. dr. ing. Adrian GRAUR şi menţine-
rea calităţii de titular 

Hotărârea nr.107 cu privire la înfiinţarea unui masterat didactic în cadrul Facultăţii de Inginerie Alimentară

Hotărârea nr.106 cu privire la aprobarea modificărilor aduse Regulamentului propriu privind organizarea şi des-
făşurarea examenului de admitere în ciclurile de studii universitare de licenţă,  de master şi de doctorat pentru anul 
universitar 2012 – 2013

Hotărârea nr.105 privind acordarea unor burse speciale unor studenţi implicaţi în acţiuni de promovare a imaginii 
universităţii
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Hotărârile Senatului USV

Hotărârea nr.104 cu privire la efectuarea unor cursuri de specializare pentru şcolarizarea paznicilor de vânătoare

Hotărârea nr.103 cu privire la iniţierea programului de studii universitare de masterat didactic în domeniul Ştiinţe 
Economice în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică
 
Hotărârea nr.102 cu privire la iniţierea programului de studii universitare de masterat didactic în domeniul Geografie 
în cadrul Facultăţii de Istorie şi Geografie

Hotărârea nr. 101 cu privire la iniţierea programului de studii universitare de masterat didactic în domeniul Inginerie 
şi Management în cadrul Facultăţii de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management

Hotărârea nr.100 cu privire la aprobarea Organigramei Senatului USV
 
Hotărârea nr.99 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de master

Hotărârea nr.98 cu privire la aprobarea Regulamentului Intern al USV

Hotărârea nr.97 cu privire la aprobarea Procedurii de repartizare a numărului de locuri la studiile universitare de 
doctorat

Hotărârea nr.96 cu privire la aprobarea Procedurii de continuare a activităţii cadrelor didactice/ de cercetare din 
USV care ating limita de vârstă pentru pensionare

Hotărârea nr.95 cu privire la modificarea organigramei sistemului academic la nivelul Facultăţii de Inginerie Meca-
nică, Mecatronică şi Management

Hotărârea nr.94 privind aprobarea Anexei la Metodologia privind organizarea examenului de licenţă, în sesiunile iu-
lie şi august 2012, pentru programul de studiu Economia comerţului,turismului şi serviciilor 

Hotărârea nr.93 privind aprobarea Anexei la Metodologia privind organizarea examenului de diplomă în sesiunile 
iulie şi septembrie 2012, pentru programul de studiu Ingineria Produselor Alimentare

Hotărârea nr.92 cu privire la susţinerea sesiunii a II-a a examenului de diplomă în cadrul Facultăţii de Inginerie Me-
canică, Mecatronică şi Management

Hotărârea nr.91 cu privire la scutirea de la plata taxelor de înscriere a candidaţilor din Republica Moldova, Ucraina 
şi Diaspora
  
Hotărârea nr.90 cu privire la rezervarea unor locuri din sesiunea de admitere iulie 2012 în cadrul Facultăţii de Edu-
caţie Fizică şi Sport
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Hotărârile Consiliului de Administraţie

Hotărârea nr.17 cu privire la aprobarea tarifelor de cazare în căminele studenţeşti pentru anul 2012 – 2013

Hotărârea nr.16  cu privire la eliberarea diplomelor pentru programele de studii: Pedagogia învăţământului primar 
şi preşcolar  şi  Kinetoterapie şi motricitate specială

Hotărârea nr.15 cu privire la repartizarea pe facultăţi a locurilor de cazare în căminele studenţeşti pentru anul uni-
versitar 2012 – 2013

Hotărârea nr.14  cu privire la numirea Directorului Serviciului de Afaceri Europene

Hotărârea nr.13  cu privire la numirea directorului Departamentului de analiză şi gestiune previzională a solicitări-
lor pieţei muncii

Hotărârea nr.12 privind vizarea adeverinţelor medicale tip necesare la înscrierea pentru concursul de admitere

Hotărârea nr.11 cu privire la aprobarea calendarului de desfăşurare a examenului de Diplomă/ Licenţă/ Disertaţie, 
sesiunea septembrie 2012, al Facultăţii de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor

Hotărârea nr. 10 cu privire la aprobarea propunerii de calcul a grantului săptămânal Erasmus pentru mobilităţile 
de personal didactic (STA) în scop de predare şi mobilităţile de formare personal (STT)

Hotărârea nr. 9 cu privire la aprobarea modificării contractului de credit încheiat cu BCR Suceava
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