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ARACIS: Grad de încredere ridicat pentru USV

Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) a acordat
Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava calificativul „Grad de încredere ridicat”, cea mai
înaltă recunoaştere acordată unei universităţi în sistemul naţional de învăţământ.

USV obţine consecutiv acest statut, valabil timp de 5 ani, după ce, în anul 2008, a primit acelaşi
calificativ în urma evaluării instituţionale efectuate de către comisiile ARACIS.

Legea Educaţiei Naţionale
prevede ca universităţile
româneşti să fie evaluate în
mod periodic, în vederea
stabilirii standardelor de
calitate. Acreditarea unităţilor
de învăţământ superior din
România se realizează de
către ARACIS, începând din
anul 2007, universităţile
putând primi următoarele
calificative: „Grad de
încredere ridicat”, „Grad de
încredere”, „Grad de
încredere limitat” şi „Lipsă de
încredere”.

În perioada 30 octombrie – 1
noiembrie 2013, o comisie de

experţi de la ARACIS, alcătuită din 18 profesori universitari din ţară şi din străinătate şi 2
studenţi din partea organizaţiilor naţionale studenţeşti, s-a aflat la Suceava pentru a evalua
activitatea USV în funcţie de o serie complexă de indicatori. Evaluarea s-a realizat în
conformitate cu o nouă metodologie ale cărei criterii au fost elaborate cu o exigenţă sporită faţă
de ultima evaluare realizată în urmă cu 5 ani.

Echipa de evaluatori, care a avut întâlniri cu reprezentanţii conducerii universităţii şi ai
facultăţilor, cu studenţi şi cadre didactice, cu angajatorii din Suceava, cu absolvenţi ai
instituţiei, a urmărit îndeaproape activitatea didactică şi de cercetare desfăşurate la USV,
precum şi evoluţia numărului de studenţi din perioada vizată, baza materială, serviciile oferite
studenţilor şi procentul de absolvire. În egală măsură, comisia ARACIS a analizat în vederea
reacreditării şi zece programe de studiu din cadrul Facultăţilor de Litere şi Ştiinţe ale
Comunicării, Istorie şi Geografie, Inginerie Alimentară, Silvicultură, Ştiinţe Economice şi
Administraţie Publică, Inginerie Mecanică şi Educaţie Fizică şi Sport.

De la începutul anului 2013, alte 11 universităţi din ţară au fost evaluate de ARACIS şi numai
patru dintre acestea au primit cel mai înalt calificativ: „Grad de încredere ridicat”. Universităţii
sucevene îi sunt astfel recunoscute performanţele didactice şi ştiinţifice potrivit unor indicatori
de calitate raportaţi la cele mai bune practici academice din spaţiul european.

Prin realizările deosebite din ultimii ani, beneficiind şi de sprijinul comunităţii locale, şcoala
academică suceveană a dovedit că este un reper educaţional important pentru pregătirea
viitorilor specialiști în concordanţă cu cerinţele pieţei, oferind oportunităţi performante de
studiu pentru a putea fi considerată o universitate europeană.
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Luna autocunoașterii

Sub semnul Decembrie, luna
autocunoaşterii la CCOC,

107 studenţi de la Facultatea
de Ştiinţe Economice şi
Administraţie Publică au par-
ticipat la sesiunile de evaluare
psihologică. Testele de raţio-
nament analitic, transfer

analogic şi abilităţi funcţio-
năreşti le-au oferit informaţii
obiective despre propriile
aptitudini cognitive (nivel de
dezvoltare). Testul Holland,
care măsoară preferinţele
cristalizate ale unei persoane
pentru anumite domenii de
activitate, a adăugat dimen-
siunii cognitive date despre
interese (realiste, inves-
tigative, artistice, sociale,
antreprenoriale şi conven-
ţionale), componentă utilă în
procesul autocunoaşterii.
Rezultatele au fost înmânate
personal fiecărui student, sub
forma unui raport de evaluare
psihologică, document care
poate să fie o piesă repre-
zentativă în portofoliul per-
sonal. Luna decembrie a
reprezentat pentru Centrul de
Consiliere şi Orientare în
Carieră şi finalizarea proce-
sului de selecţie şi recrutare

de voluntari. În urma
interviurilor susţinute, au fost
selectaţi 26 de studenţi de la
Facultatea de Inginerie Elec-
trică şi Ştiinţa Calculatoa-
relor, Facultatea de Istorie şi
Geografie şi Facultatea de
Ştiinţe Economice şi Admi-
nistraţie Publică. Pe 5 decem-
brie ne-am întâlnit la trainin-
gul Bun venit la CCOC! Cu
această ocazie, voluntarii
noştri au făcut cunoştinţă cu
echipa CCOC, cu activităţile
centrului şi mai ales unii cu
alţii. După constituire, în
cadrul primului său proiect,
Cercul Studenţesc de Studii şi
Sondaje (CSSS) a finalizat
etapa teoretico-metodologică
pentru o cercetare vizând
Evaluarea  predării şi
învăţării din perspectiva suc-
cesului academic. Studiul se
va realiza în perioada
februarie – martie 2014.

Proiect european e-learning

Universitatea „Ştefan cel
Mare” din Suceava a finalizat
proiectul „Dezvoltarea unei
platforme informatice de tip
E-educaţie” care va susţine
electronic procesul educaţio-
nal din instituţie. Proiectul
este co-finanţat prin Fondul
European de Dezvoltare Re-
gională, în baza contractului
de finanţare încheiat cu
Ministerul pentru Societatea
Informaţională. Valoarea to-
tală a proiectului iniţiat în
decembrie 2011 este de
5.163.290 lei, din care asis-
tenţa financiară neram-
bursabilă este de 4.102.231
lei. Obiectivul proiectului l-a
reprezentat dezvoltarea unui
portal e-learning de învăţare
în cadrul Universităţii, care să

asigure, pe de o parte, fle-
xibilitatea administrării elec-
tronice a procesului educa-
ţional prin facilităţi de admi-
nistrare specifice învăţă-
mântului superior şi, pe de
altă parte, să conducă la
eficientizarea procesului de
învăţare, prin punerea la dis-
poziţia studenţilor şi profe-
sorilor a unor module de
studiu şi evaluare la distanţă.
Portalul e-learning permite
celor implicaţi în activitatea
academică, studenţi şi cadre
didactice, accesul la cursuri
electronice online şi offline,
la cel mai înalt nivel
tehnologic. Obiectivele speci-
fice ale proiectului au fost
acoperirea nevoilor de infor-
mare, educare, evaluare şi
management ale comunităţii
academice; realizarea porta-

lului e-learning pentru
administrare de conţinut edu-
caţional şi management al
activităţii universitare în
procesul de învăţământ; pro-
iectarea şi popularea bazelor
de date aferente serviciilor
specializate pentru utilizatorii
portalului; crearea unui sis-
tem de management al
instruirii, precum şi a unui
sistem de management al
conţinutului educaţional şi al
documentelor vehiculate în
cadrul portalului e-learning;
sprijinirea procesului de
învăţământ din cadrul USV
pentru ciclurile de licenţă,
masterat şi doctorat prin
facilitarea accesului la cu-
noştinţe şi la tehnologii de
învăţare şi comunicare între
profesori şi studenţi; creşterea
performanţelor de învăţare

1 – 20 decembrie 2013

2 decembrie 2013

Evenimente
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prin tehnicile e-learning şi
prin utilizarea de materiale
interactive de instruire;
asigurarea suportului hard-
ware şi conectivităţii cu restul
componentelor sistemului in-
formatic de comunicare al
instituţiei şi transferarea de
date între diverse structuri
educaţionale de informare.
Beneficiarul principal al
investiţiei este USV,
beneficiari direcţi fiind
cadrele didactice şi studenţii.
Beneficiarii indirecţi ai
proiectului sunt personalul
administrativ şi auxiliar din
USV, studenţii şi cadrele
didactice ale altor univer-

sităţi; mediul public şi privat
ce va angaja absolvenţi bine
pregătiţi; comunitatea locală
prin creşterea calităţii
educaţiei în regiune şi a
nivelului de instruire şi
educaţie a absolvenţilor. În
urma implementării acestui
proiect, USV beneficiază de o
infrastructură de date moder-
nă, bazată pe o nouă generaţie
de servere, echipamente de
stocare şi de reţea, ce oferă
niveluri superioare de
performanţă, eficienţă şi
flexibilitate. Printre bene-
ficiile imediate ale imple-
mentării proiectului se
numără reducerea investiţiilor

în echipamente hardware
dedicate şi scăderea costurilor
de exploatare, diminuarea
costurilor aferente consu-
mului de energie, diminuarea
efortului de monitorizare şi
administrare a infrastructurii,
scăderea timpilor de ne-
funcţionare şi îmbunătăţirea
gradului de recuperare a
datelor în caz de defecţiuni.
Prin finalizarea implementării
proiectului au fost create
premisele creşterii perfor-
manţelor de învăţare prin
tehnici e-learning moderne în
cadrul USV.

Recital

Auditorium-ul „Joseph
Schmidt” a găzduit un recital
cameral în interpretarea
doamnelor asist. univ. drd.
Cristina Simionescu –
soprană, conf. univ. dr. Paula
Ciochină – mezzo-soprană și
lect. univ. dr. Brînduşa Tudor
– pian, de la Universitatea de
Arte „George Enescu”
din Iași.

Programul a inclus lieduri,
arii și duete din creaţia
compozitorilor: G. Donizetti,
R. Schumann, C. Saint-Saëns,
E. Chausson, C. Franck, Ch.
Gounod, J. Brahms, H. Wolf,
G. Mahler, J. Massenet, P. I.
Ceaikovski, Th. Bratu, P.
Maiboroda, și a fost prezentat
de prof. univ. dr. Laura
Vasiliu, Decanul Facultății de
Interpretare, Compoziție și
Studii Muzicale Teoretice.

Școala de munte

Universitatea „Ştefan cel
Mare” din Suceava (USV), în
parteneriat cu Asociaţia
Ghizilor din Bucovina,
derulează din această lună,
pentru o perioadă de şase
luni, cel de-al patrulea sezon
al „Şcolii de munte”.
Membrii asociaţiei şi
colaboratorii vor susţine, în
cadrul proiectului „Ia
A(l)titudine”, în regim de
voluntariat, cursuri teoretice

şi workshop-uri de iniţiere în
activităţile de outdoor, pentru
toţi cei interesaţi. În cadrul
programului, un weekend din
fiecare lună va fi dedicat
ieşirilor pe munte, unde vor
avea loc aplicaţii practice cu
activităţi specifice fiecărui
anotimp. „Şcoala de munte”
este o şcoală educativă la care
se poate înscrie orice
persoană care iubeşte natura,
considerându-se că toţi
cursanţii au un nivel zero de
pregătire, indiferent de expe-

rienţa montană acumulată
anterior. Aplicaţiile se vor
desfăşura în munţii Rarău,
Ceahlău, Hăşmaş, Rodnei,
Piatra Craiului etc. Costurile
aplicaţiilor - transport, cazare
şi masă, vor fi suportate de
cursanţi. Cursanţii au şansa
de a-şi completa cunoştintele
de alpinism clasic şi hibernal,
schi de tură, rafting,
canyoning, speologie,
supravieţuire, tehnici de prim
ajutor etc.

5 decembrie 2013

5 decembrie 2013
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BALUL BOBOCILOR USV

Sala Mare a Casei de Cultură
din Suceava a găzduit, în data
de 6 decembrie, ediţia 2013 a
Balului Bobocilor, organizată
de Asociaţia Studenţilor din
USV (ASUS).
Spectacolul a fost deschis cu
intonarea imnului USV şi a
adus în faţa privitorilor
momente inedite de dans,
interpretare vocală şi instru-
mentală, pantomimă, teatru şi
demonstraţii sportive, puse în
scenă de 18 concurenţi (9

perechi) din anul I, dar şi de
colegii lor mai mari.
Respectând tema Country a
balului, bobocii au construit
momente deosebite, care
le-au pus în valoare talentul
de a executa impecabil dansul

latino-american – cha cha,
popular, ţigănesc, street
dance, de a juca teatru, de a
interpreta muzică folk, hip-
hop, dar şi din folclorul
românesc, de a prezenta
pantomimă şi parodii, toate la
proba de aptitudini.
Spre deosebire de celelalte
spectacole de acest gen,
momentul central al balului,
atât ca durată, cât şi ca
importanţă l-a constituit
proba test prin care fiecare
boboc a trebuit să îşi etaleze
talentul. Cu certitudine, proba
de aptitudini a competiţiei de
Miss şi Mister a ridicat

întregul concurs la rang de
spectacol, fiind evident că în

spatele maratonului de
momente artistice pregătit de
boboci au stat ore lungi de
pregătire.
Astfel, pe scenă au evoluat
dansatori pe ritmuri latino
americane, country, cha-cha,

interpreţi de muzică uşoară
sau populară.
Dintre cele mai apreciate
momente de publicul format
din studenţi, profesori,
prieteni şi sponsori amintim
numărul de mimă inspirat de
filmele lui Charlie Chaplin,
pregătit de Ilie Iulian Cristian,

momentul de street dance
presărat cu popping, hip hop
și îmbinat cu new style al lui
Eduard Rusu, dansul country
al concurentei Diana Grăj-
dianu, dansul cha-cha pregătit
de Dan Hreniuc şi Dumitrița
Nucă, dansul ţigănesc al
concurenţilor Ioana Ilie și

6 decembrie 2013
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Ioan Adrian Zavate şi mai
ales dansul celor de la
Arcanul.
Organizatorii au ţinut să
amintească faptul că în acest
an întreaga comunitate
academică a celebrat împli-
nirea a 50 de ani de
învățământ superior la
Suceava. Asociaţia Studen-
ţilor din USV (ASUS) a adus
un omagiu acestui moment
esențial din existența USV şi
a marcat încă o dată jubileul
academic printr-un moment
artistic de dans.
Deja cunoscută printre stu-
denţii suceveni, trupa Icarus a
fost reprezentată, în seara de
vineri, doar de Andrei Cicioc,

acesta fiind primit cu
prietenie şi căldură de colegi
şi profesori, care au fredonat
piesele de folk pe care tânărul
le-a ales pentru spectacolul
din acest an.
Înainte de alegerea celor mai
frumoşi boboci ai USV,
concurenţilor de la Miss şi
Mister le-a fost acordată încă
o şansă de a dovedi că merită
primul loc al podiumului,
proba de seară fiind ultima
încercare prin care au trecut
tinerii. Balul din acest an a

fost moderat de Alexandru
Stan şi Iulia Sîrghie.
După prestaţia extraordinară a
invitaţilor speciali, Emil
Lassaria & Caitlyn, a urmat
cel mai aşteptat moment al

serii, desemnarea câşti-
gătorilor balului: Dan
Hreniuc şi Paula Andreea
Torac – Miss şi Mister
Facebook, Dumitriţa Nucă
şi Eduard Rusu – Miss şi
Mister Farmona (Premiu
Special), Daniela Zaharia şi
Ignătescu Matei Victor
Constantin – locul al III-lea,
Dumitriţa Nucă şi Marius
Adrian Cioacă – locul al II-
lea.
Miss şi Mister Boboc 2013
ai Universităţii „Ştefan cel

Mare” din Suceava au fost
desemnaţi concurenţii Paula
Andreea Torac şi Iuliu
Ciprian Petroaie.
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Lansare de carte - Nicolae
Labiş, OPERA MAGNA

Sala de lectură  a Bibliotecii
USV din corp E a găzduit
lansarea volumului Nicolae
Labiş OPERA MAGNA,
editura Lidana, 2013. Ediţia
este îngrijită, text stabilit,

cuvânt înainte, note, precizări
şi comentarii de Nicolae
CÂRLAN. Evenimentul a
fost prezentat de criticul
literar prof. univ. dr. Mircea
A. Diaconu, prof. univ. dr.
Elena-Brânduşa Steiciuc şi
prof. univ. dr. Mihai
Iacobescu.

Concert de Crăciun –
Cvartetul vocal „Cantabile”

Facultatea de Litere şi Ştiinţe
ale Comunicării din Univer-
sitatea „Ştefan cel Mare” din
Suceava, în colaborare cu
Colegiul de Artă „Ciprian
Porumbescu” din Suceava şi
Asociaţia EduCultureme au

organizat un Concert de
Crăciun susţinut de Cvartetul
vocal „Cantabile”, alcătuit din
profesorii Doina Chişcă, Iulia
Buraciuc, Vasile Bolnavu şi
Ciprian Constandache.
Manifestarea a avut loc în
holul Galeriei de Artă a USV
din corp A.

Premiera internațională a
filmului “Souvenirs of
Bucovina. A Romanian
Survival Guide la USV

Regizorul american Robert
Mugge, profesor la
Universitatea Ball a statului
Indiana (S.U.A.), a venit la
Universitatea „Ștefan cel
Mare” din Suceava pentru a
se întâlni cu sucevenii care au
participat la premiera
internațională a filmului
“Souvenirs of Bucovina. A
Romanian Survival Guide”.
Proiecțiile au avut loc în
zilele de sâmbătă, 14
decembrie, ora 18, și luni, 16

decembrie, ora 19 în
Auditorium-ul „Joseph
Schmidt” al USV.
Filmul a prezentat diverse
aspecte multiculturale ale
Bucovinei și ale unei aparent
eterne tranziții, într-o viziune
provocatoare independentă de
stereotipuri și mândria locală.
Este o incursiune într-o istorie
povestită de oamenii locului,
ce nu-și propune o căutare a
veridicității ci o reflectare a
realităților inedite întâlnite.

Crăciun în Bucovina

Auditorium-ul „Joseph
Schmidt” al USV a găzduit
Concertul de Crăciun susţinut
de reputatul rapsod popular
de Grigore Leşe. Născut la
20 februarie 1954, în Mara-
mureş, satul Stoiceni, Grigore
Leşe, a absolvit studiile
Academiei de Muzică
„Gheorghe Dima”, din Cluj-
Napoca, Facultatea de In-
terpretare (Fagot), în prezent

fiind doctor în Muzică și
profesor asociat al Facultății
de Litere, Universitatea
București și al Universității
de Muzică din capitală.
Repertoriul rapsodului popu-
lar Grigore Leșe este format
din melodii vechi din
folclorul autentic al zonei,
care marchează evenimente
importante din viața omului.
Concertul de colinde a fost
organizat de Muzeul Buco-
vinei în cadrul manifestărilor

cuprinse în amplul program
Crăciun în Bucovina 2013.

12 decembrie 2013

12 decembrie 2013

14 -16 decembrie 2013

15 decembrie 2013
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Gala Tinerilor Cercetători
USV, Ediția I

Universitatea „Ştefan cel
Mare” din Suceava a găzduit
Prima Ediţie a „Galei

Tinerilor Cercetători USV”,
în cadrul căreia au fost

evidenţiate rezultatele tine-
relor cadre didactice, docto-
ranzi și studenți cu perfor-
manțe deosebite în activitatea
de cercetare din anul 2013.
Diverse teme de cercetare
abordate și rezultate obținute
recent de către tineri
cercetători din USV,
Universitatea București și
Institutul de Fizică și
Inginerie Nucleară au fost
prezentate într-un mod
accesibil publicului larg.
Totodată au avut loc prezen-
tări oficiale ale noului Pro-
gram Cadru European pentru
cercetare şi inovare - Orizont
2020 - şi ale unor priorităţi
strategice ale cercetării națio-
nale pentru perioada 2014-
2020. În cadrul evenimentului
a avut loc și lansarea compe-
tiţiilor pentru titlurile de
Doctorandul USV al Anului
2013 şi Tânărul Cercetător

USV al anului 2013, care se
vor finaliza cu ocazia zilei
Universității, în data de 7
martie 2014.
Evenimentul a beneficiat şi de
prezenţa tânărului Ionuţ Bu-
dişteanu, câştigătorul marelui
premiu de 75.000 de dolari al
concursului Intel International
Science and Engineering Fair
din SUA, tânărul fiind
considerat unul dintre cei mai
influenţi adolescenţi din
lume.

Atelierul dulce

Luna decembrie a însemnat
pentru studenţii facultăţilor de
Ştiinţe ale Educaţiei (FSE) şi
Inginerie Alimentară (FIA)
prilej de a dărui cunoaştere şi
pricepere în arta modelării şi
ornării podoabelor de Crăciun
făcute din turtă dulce.
Beneficiarii au fost aproxi-
mativ 35 de copii,  cu vârste
cuprinse între 6-12 ani,
provenind din comunitatea
largă a USV, care au avut
posibilitatea de a lucra în mai
multe ateliere interactive
(teatru de păpuşi, atelier
pentru decoraţiuni şi cel de
turtă dulce) împreună cu
studenţii celor două facultăţi.
Evenimentul dulce a presupus
iniţierea copiilor în meşte-
şugul preparării, implicarea

lor în etapa modelării şi
decorării, pentru ca la final să
trăiască bucuria degustării şi
împlinirea după muncă bine
făcută. Copiii au fost îndru-
maţi de studenţi şi câteva
cadre didactice din cele două
facultăţi partenere, activitatea
fiind o foarte bună opor-
tunitate de exersare a aptitu-
dinilor pedagogice şi de
identificare a beneficiilor
acţiunilor educaţionale deru-
late într-un context non-
formal. Întregul eveniment a
reunit emoţii pozitive şi
disponibilitate de implicare
din partea studenţilor şi
copiilor şi s-a finalizat cu
sentimentul împlinirii şi
bucuriei împărtăşite.
Beneficiarii colaterali, pă-
rinţii, au apreciat iniţiativa
FSE - FIA, care poate fi

considerată semnificativă
pentru ceea ce înseamnă
familia USV.

16 decembrie 2013

17 decembrie 2013
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Concert extraordinar de
colinde şi obiceiuri de iarnă
„Să ne amintim… de
Crăciun”
În cadrul manifestării au fost
premiate câteva personalități
sucevene pentru merite
culturale deosebite:
Valeriu Sandovici, Victoria
Ostaficiuc, Tatiana Vlad-
Guga, Filon Lucau, Lucia
Condrea, Mihai Deliu și
Gheorghe olinski.
Concertul extraordinar de
colinde și obiceiuri de iarnă
„Să ne amintim... de
Crăciun” a fost organizat de
Universitatea „Ștefan cel

Mare” din Suceava, în
parteneriat cu Federația
Patronală IMM Suceava,
Asociația Cultural -
Educativă ARCANUL USV
și Asociația Culturală „Vatra
Satului”.
Au evoluat pe scena
Auditorium-ului „Joseph
Schmidt” Ansamblul
Studențesc ARCANUL USV
și invitații săi: Ansamblul
Kozaciok din Bălcăuți,
coordonat de prof. Petru
Soiman, Corala „Sf. Ierarh
Leontie” din Rădăuți,
condus de prof. Ovidiu Foca,
Grupul vocal „Flori de pe

Dorna” din Poiana Stampei,
condus  de prof. Dorina Paicu
și Grupul „Moștenitorii
Broștenilor” din Broșteni,
condus de Dănuț Andronic.

Student în Bucovina - în
prag de sarbatori

Evenimentul organizat de
studenții Facultății de
Inginerie Alimentară în data
de 19 decembrie 2013 a avut
drept scop susținerea unui
concert de colinde, în care s-
au implicat studenții anilor I
și al IV-lea, cât și premierea
celor mai votate fotografii
realizate de către studenții
Facultății de Inginerie
Alimentară.
În cadrul concursului de
fotografii s-a evidențiat
studenta Movanu Raluca din

Anul I, programul de studiu
Controlul și Expertiza
Produselor Alimentare, care a
ocupat locul I, cu fotografia
“Pârtia”. De asemenea au fost
premiate fotografiile realizate
în cadrul campaniilor:
„Vreau şi eu să vină Moş

Crăciun...!”, fotografie care a
ocupat locul al II-lea, fiind
înscrisă în concurs de către
studenții Ionela Nechifor,
Lavinia Borcilă, Adriana
Ţîcşa, Ionela Dohotaru,
Ramona Luca, Florin Varto-
lomei, Sorin Cârlan și Mihai
Cozma, de la studiile

universitare de masterat din
cadrul Facultății de Inginerie
Alimentară;
„De la inimă la inimă“,
activitate organizată de către
studenții: Andreea Voinea,
Cătălina Musteață, Ana-
Maria Ștefancu, Andreea
Stoleru, Nicolae Opariuc și
Ionuț Giosanu din anul al II -
lea de la programul de studiu
Protecția Consumatorului și a
Mediului, fotografia realizată
de acești studenți fiind
apreciată cu premiul special.

Legislație

Hotărârea de Guvern nr. 965 din 11 decembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 775 din
12.12.2013, pentru stabilirea zilelor de 27 și 31 decembrie 2013 și 3 ianuarie 2014 ca zile
libere.

Hotărârea de Guvern nr. 1001 din 11 decembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial nr.782 din
13.12.2013, privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru instituțiile de învățământ superior
de stat.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107 din 11 decembrie 2013, publicată în Monitorul
Oficial nr. 782 din 13.12.2013, pentru stabilirea unor măsuri bugetare.

18 decembrie 2013

19 decembrie 2013
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Ordin nr. 5648 din 13.12.2013, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 811 din 20/12/2013,
pentru modificarea art. 3 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului
şi sportului nr. 5.691/2011 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Consiliului
Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare în vederea evaluării
tezelor de abilitare şi a modelului Cererii-tip pentru susţinerea tezei de abilitare, intrare în
vigoare: 20.12.2013.

Lege nr. 356 din 18/12/2013, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 805 din 19.12.2013, a
bugetului de stat pe anul 2014, intrare în vigoare la data 22.12.2013.

Hotărârile Senatului USV

Hotărârea nr. 152/4 decembrie 2013 cu privire la depunerea raportului de autoevaluare internă
pentru programul de studii de licență Informatică economică din cadrul FȘEAP.

Hotărârea nr. 153/4 decembrie 2013 privind redistribuirea unui loc bugetat vacantat la studii
universitare de doctorat.

Hotărârea nr. 154/4 decembrie 2013 privind modificarea Regulamentului intern al USV.

Hotărârea nr. 155/12 decembrie 2013 privind modificarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Centrului de Limbi şi Culturi Străine SYNERGIA LINGUARUM.

Hotărârile Consiliului de Administrație

Hotărârea nr. 44/18 decembrie 2013 cu privire la aprobarea calendarului pentru concursul de
ocupare a posturilor didactice vacante, semestrul I, an universitar 2013 – 2014.
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