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ADMITERE 2013  

În anul academic 2013 – 2014 

Universitatea „Ştefan cel 

Mare” din Suceava vine în 

întâmpinarea nevoilor de 

formare şi perfecţionare pro-

fesională cu o ofertă educa-

ţională diversă care acoperă 

45 programe de studii de 

licenţă, oferind absolvenţilor 

peste 1100 locuri bugetate şi 

peste 2000 locuri cu taxă, 

pentru şase domenii de cu-

noaştere: ştiinţe inginereşti, 

ştiinţe naturale, ştiinţe eco-

nomice şi administrative, 

ştiinţe umaniste, ştiinţe so-

ciale şi sănătate. 

Marţi, 23 iulie, s-a încheiat 

prima sesiune de înscrieri la 

USV, urmând ca pentru anu-

mite programe candidaţii să 

participe la probele elimina-

torii de aptitudini vocaţionale 

şi/sau să se înmatriculeze în 

funcţie de opţiuni şi rezultate, 

conform calendarului admite-

rii din acest an. Candidaţii din 

această sesiune sunt absol-

venţi ai liceelor din judeţele 

Suceava, Botoşani, Neamţ, 

Bacău, păstrându-se şi anul 

acesta arealul specific pentru 

USV. 

Interesul pentru programele 

de licenţă organizate în cadrul 

celor nouă facultăţi ale USV 

se menţine constant, deşi 

problemele cu care se con-

fruntă populaţia din Regiunea 

Nord-Est a ţării nu sunt 

favorabile unei dezvoltări 

armonioase a tinerilor (familii 

cu părinţi plecaţi în străină-

tate, venituri mici, criza eco-

nomică şi socială şi alte feno-

mene cu efecte deosebit de 

grave).  

Comparând datele înscrierilor 

la învăţământul cu frecvenţă 

cu cele din anul universitar 

trecut (2034 de candidaţi în 

acest an faţă de 1895 în se-

siunea din vara anului 2012), 

constatăm cu satisfacţie o 

uşoară creştere (peste 7%) a 

numărului de candidaţi în-

scrişi. La cei 2034 de absol-

venţi se adaugă 5 tineri care 

şi-au depus dosare de admi-

tere pentru locurile destinate 

candidaţilor de etnie rromă, 

precum şi 34 de etnici români 

din afara graniţelor ţării care 

au obţinut diploma de baca-

laureat în România. Pentru 

cele nouă programe de învă-

ţământ la distanţă s-au înscris 

312 candidaţi. 

Dorim să subliniem că aceste 

rezultate arată gradul de în-

credere pe care tinerii absol-

venţi îl au în potenţialul USV 

de a satisface nevoile lor de 

dezvoltare academică şi 

profesională, universitatea 

suceveană fiind o opţiune 

importantă în preferinţele 

absolvenţilor de liceu.  

Pe parcursul anului univer-

sitar actual USV a derulat 

campanii de promovare a 

ofertei educaţionale în 

liceele din zona de Nord-Est 

a ţării, precum şi în liceele 

din Republica Moldova. 

Aceste campanii de informare 

– promovare s-au desfăşurat 

cu implicarea studenţilor care 

trăiesc experienţa de formare 

profesională în cadrul ofertant 

creat de USV. Totodată, 

dorim să ne exprimăm grati-

tudinea faţă de colaboratorii 

din mass-media judeţeană şi 

naţională pentru generozitatea 

cu care au sprijinit populari-

zarea programelor de studii şi 

a numelui USV. O noutate 

pentru anul acesta a fost iniţi-

ativa de a oferi consiliere şi 

asistenţă pentru admiterea 

2013 din partea studenţilor 

USV prin reţelele de sociali-

zare de tip Facebook, modali-

tate de comunicare ce s-a bu-

curat de succes şi a arătat 

orientarea modernă pe care o 

adoptă USV în relaţia cu be-

neficiarii programelor de stu-

dii. În  perioada 5 – 12 sep-

tembrie 2013, USV va orga-

niza etapa a doua de înscrieri. 

Rezultatele înscrierilor sunt 

făcute publice pe 

www.admitere.usv.ro.  

 

   

Şcoala de vară 

Metamorfoze 2013 

Acţiunea îşi propune 

popularizarea ştiinţei în 

rândul tinerilor din zone 

izolate (zone rurale de munte, 

colectivităţi izolate social 

etc.), familiarizarea acestora 

cu unele domenii ale ştiinţei 

care nu sunt abordate în 

şcoală: astronomie, biofizică, 

energii neconvenţionale, 

cosmonautică, robotică, 

antropologie, dezvoltarea 

unor deprinderi în domeniul 

artistic şi formarea unor 

deprinderi de accesare şi 

utilizare a unor mijloace 

moderne de învăţare 

experimentală. 34 de elevi, cu 

6 – 10 iulie 2013 

 

Evenimente 
 

http://www.admitere.usv.ro/
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vârste cuprinse între 12 şi 18 

ani, din Horodnic de Sus, 

Poiana Negri, Fălticeni, 

Pătrăuţi, Salcea, Vatra 

Dornei, Adâncata, Ipoteşti, 

Dărmăneşti, Vicovu de Jos, 

Cornu Luncii şi municipiul 

Suceava, împreună cu 18 

lectori, au participat, în 

perioada 6-10 iulie, la Şcoala 

de vară Metamorfoze, care s-a 

desfăşurat la Pensiunea 

Passiflora din Mănăstirea 

Humorului. Metamorfoze a 

fost organizată de Societatea 

Ştiinţifică CYGNUS – centru 

UNESCO Suceava şi Centrul 

pentru Studii Complexe – 

centru UNESCO Bucureşti, în 

colaborare cu Universitatea 

„Ştefan cel Mare” Suceava şi 

Colegiul Naţional „Petru 

Rareş” Suceava. 

Activităţile elevilor s-au 

desfăşurat anul acesta în 

cadrul unor ateliere de lucru: 

robotică (coordonator conf. 

dr. ing. L. Dan Milici), 

energii neconvenţionale 

(coordonator conf. dr. ing. L. 

Dan Milici), cosmonautică 

(coordonator cercetător drd. 

ing. Cezar Leşanu), 

astronomie şi astrofizică, bio-

ecologie, antropologie, 

spiritualitate şi 

multiculturalitate, arte 

plastice, arte vizuale, 

transdisciplinaritate, 

intercunoaştere şi dezvoltare 

personală. În fiecare seară, 

cercetătorul dr. ing. Florin 

Munteanu, membru al 

Academiei Oamenilor de 

Ştiinţă din România, a 

susţinut câte o 

videoconferinţă cu tema 

generală „Viitorul Ştiinţei şi... 

Ştiinţa Viitorului”, abordând 

subiecte legate de Ştiinţa 

Complexităţii, Societatea Cu-

noaşterii, Numărul de Aur şi 

Volumul de Aur, Natural şi 

Artificial, Data Mining, 

Geometria Fractală etc. 

Finanţatorii şcolii de vară de 

la Mănăstirea Humorului au 

fost Direcţia Judeţeană pentru 

Sport şi Tineret Suceava şi 

Societatea Ştiinţifică Cygnus. 

 

„ECOTROPHELIA  

România 2013” la USV 

Produse alimentare eco-

inovative  

 

La faza națională a 

competiției  pentru crearea de 

produse alimentare 

ecoinovative, Ecotrophelia 

România 2013, au participat 

15 echipe de la următoarele 

universități din țară: 

Universitatea „Dunărea de 

Jos” din Galați, Universitatea 

Sapientia Miercurea Ciuc, 

Universitatea din Oradea, 

Universitatea de Științe 

Agricole și Medicină 

Veterinară a Banatului 

Timișoara și Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din 

Suceava.  

În urma prezentării 

proiectelor și a produselor 

realizate, juriul a acordat 

următoarele premii și 

mențiuni: 

Premiul I și trofeul compe-

tiției - echipa formată din 

Sergiu Pădureț și Raluca 

Olimpia Zimbru - Facultatea 

de Inginerie Alimentară, 

Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, pentru 

produsul „Ruladă de cașcaval 

cu păpădie și semințe de 

chia”; 

Premiul II - echipa formată 

din Andrei Sorin Bolocan, 

Tatiana Moscu, Elena 

Alexandra Oniciuc, Ionuţ 

Udrea – Facultatea de Știința 

și Ingineria Alimentelor, 

Universitatea „Dunărea de 

Jos” din Galați, pentru 

produsul „Băutura 

energizantă”; 

Premiul III - echipa formată 

din Anca Sidor și Carmen 

Tega – Facultatea de 

Inginerie Alimentară, 

Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, pentru 

produsul „Perle de ciocolată 

cu cătină”; 

Mențiune I - echipa formată 

din Zsofia Bilibok, 

Gyongyver Gal, Nora-Anita 

Szabo, Gyorgy Tanko – 

Facultatea de Științe, 

Universitatea Sapientia 

Miercurea Ciuc, pentru 

produsul „Bere cu ienupăr și 

miere”; 

Mențiune II - echipa formată 

din Emilia Ionela Guran, 

Anka Vasilcin – Facultatea de 

Tehnologia Produselor 

Agroalimentare, Universitatea 

8 iulie 2013 

 



 

 
5 / info USV / iulie - august 2013 

de Științe Agricole și 

Medicină Veterinară a 

Banatului Timișoara, pentru 

produsul „Brioșe BIO pe baza 

de premix îmbogățit natural 

în fier”. 

Studenții Studenții care au 

participat la concurs au avut  

oportunitatea de a pune în 

practică toate cunoștințele 

acumulate în facultate, iar 

prin implicare, muncă şi 

pasiune au reușit să valorifice 

potențialul de 

creativitate de care dispun și 

să propună consumatorilor 

produse valoroase din punct 

de vedere nutritiv, importante 

pentru sănătatea lor și a 

mediului. Toti participanții au 

demonstrat capacitatea de a 

lucra în echipa, un dezvoltat 

spirit competițional, dorința 

de a atinge perfecțiunea în 

produsele  pe care le-au 

propus industriei. 

Marii câştigători ai 

competiţiei naţionale 

Ecotrophelia 2013, Raluca 

Zimbru și Sergiu Pădureţ de 

la Facultatea de Inginerie 

Alimentară a USV vor 

reprezenta România la faza 

internaţională, care va avea 

loc în perioada 6-7 octombrie 

2013 la Köln, în Germania.  

Felicitări studenților și 

profesorilor lor! 

 

 

ŞCOALA DOCTORALĂ 

DE VARĂ CU PROFIL 

TRANSDISCIPLINAR 

Universitatea „Ştefan cel 

Mare” din Suceava a 

organizat, cu sprijinul 

Consiliului Judeţean Suceava, 

prima ediţie a Şcolii 

Doctorale de Vară cu Profil 

Transdisciplinar (SDVPT).  

Această manifestare ştiinţifică 

a reunit doctoranzi din 

diverse universităţi din ţară - 

Universitatea „Babeş-Bolyai” 

din Cluj-Napoca, 

Universitatea „Alexandru 

Ioan Cuza” din Iaşi, 

Universitatea „Lucian Blaga” 

din Sibiu, Universitatea 

„Ştefan cel Mare”din 

Suceava - şi a avut ca 

principal obiectiv creşterea 

calităţii în cercetarea 

doctorală şi implementarea 

de proiecte inter şi 

transdisciplinare. Un alt 

obiectiv vizat a fost crearea 

unei solidarităţi de generaţie 

între tinerii cercetători 

români, cărora evenimentul 

le-a oferit oportunitatea de a 

audia conferinţe din domenii 

variate. Doctoranzii au 

participat, de asemenea, la 

workshop-uri centrate pe 

problematica amplă a 

elaborării  tezei de doctorat şi 

a continuării cercetării printr-

un proiect postdoctoral.  

 

Coordonator proiect: Prof. 

univ. dr. Elena-Brânduşa 

Steiciuc, Director al 

Consiliului Studiilor 

Universitare de Doctorat 

(CSUD) - USV. 

  

Campanie de prevenire a 

obezității la copii 

„Copii sănătoși - viitor 

sănătos !” 

Departamentul de Sănătate și 

Dezvoltare Umană (DSDU) 

din cadrul Facultății de 

Educație Fizică și Sport a de-

rulat zilnic, în perioada  8-14 

iulie 2013, campania „Copii 

sănătoși – viitor sănătos !” 

Campania a fost realizată cu 

ajutorul studenților de la cele 

două programe de studii ale 

departamentului DSDU 

(Nutriție și dietetică și 

Balneofiziokinetoterapie și 

recuperare) în diverse locații 

precum: parcurile centrale, 

parcul din zona Universității, 

esplanada Casei Culturii, 

incinta Iulius Mall și 

Carrefour Suceava.  

Prin împărțirea de pliante 

legate de adoptarea unui stil 

de viață corect și sănătos, 

studenții au atras atenţia atât 

asupra creșterii alarmante a 

obezităţii și diabetului în 

rândul copiilor cât și asupra 

implicării familiei și societății 

în prevenirea acestora.   

Scopul campaniei a fost 

sensibilizarea populaţiei în 

privinţa efectelor negative ale 

obezităţii și afecțiunilor 

asociate asupra organismului 

tânăr, având ca element 

central rolul familiei.  

Campania a promovat 

principiile pe care trebuie să 

 8 - 11 iulie 2013 

 

 8 - 14 iulie 2013 
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le aibă în vedere părinții 

pentru prevenirea bolilor de 

nutriţie, cum ar fi: 

consumarea alimentelor 

sănătoase, evitarea produselor 

rafinate și cu conținut ridicat 

în grăsimi animale, precum și 

creșterea activităţii fizice 

zilnice.  

Regula de bază este rezumată 

în formula 5 – 2 – 1 – 0, 

aceasta însemnând:  5 porții 

de legume și / sau fructe pe 

zi; cel mult 2 ore petrecute în 

fața televizorului/ 

computerului pe zi; cel puțin 

1 oră de joacă activă zilnic; 0 

băuturi îndulcite cu zahăr.  

Misiunea Departamentului de 

Sănătate și Dezvoltare Umană 

este de a pregăti noi spe-

cialiști în prevenirea şi 

tratarea problemelor de 

sănătate (diabet, obezitate, 

deficienţe fizice) care să 

reabiliteze, să îmbunătățească 

sau să consolideze funcţia 

fizică, să prevină și să reducă 

factorii de risc legați de 

sănătate, în vederea 

optimizării stării generale de 

sănătate și a condiției fizice. 

  

USV la Târgul Univer-

sităților din România 

Grupul de Inițiativă al 

Românilor din Basarabia 

(GIRB), în parteneriat cu 

Federația  Asociațiilor de 

Studenți din România, a 

prezentat la Târgul 

universităților în Chișinău 

oferta de studii universitare a 

USV.  

Absolvenților de liceu 

prezenți la târg li s-au 

prezentat detaliat dotările din 

sălile de curs, laboratoare, dar 

și pregătirea profesională a 

personalului didactic.   

 

Colocviu ALGCR 

Colocviul naţional al 

Asociaţiei de Literatură 

Generală şi Comparată din 

România (ALGCR) a fost 

organizat în acest an – cu 

susţinerea Centrului Cultural 

Bucovina – la Universitatea 

„Ştefan cel Mare” din 

Suceava, după ce în anii 

anteriori s-a desfăşurat în 

spaţii academice din Alba 

Iulia, Braşov, Iaşi, Constanţa. 

Tema propusă pentru 

dezbateri a fost Istoria 

literară în schimbare, astfel 

reluându-se problematica de 

la colocviul din 2009, de la 

Alba Iulia (Mai are un viitor 

istoria literaturii?), cu scopul 

de a identifica soluţii de 

sincronizare şi de 

modernizare a instrumentelor 

de analiză şi a perspectivelor 

asupra istoriei literaturii. 

Dintre sugestiile multiple 

propuse de preşedintele 

ALGCR, prof. univ. dr. 

Mircea Martin (Universitatea 

Bucureşti), reţinem drept 

extrem de incitante întrebări 

precum: Mai e actuală o 

istorie a literaturii axată pe 

genurile tradiţionale?, Cum 

ne raportăm la o istorie 

transnaţională (sau globală) 

a literaturii? Cum se modifică 

sensul unor concepte în timp? 

sau O istorie culturală a 

literaturii sau/şi o istorie 

literară a culturii?  

Acestea au reprezentat doar o 

parte din temele de dezbatere 

şi din subiectele 

comunicărilor prezentate de 

câţiva dintre criticii şi istoricii 

literari de marcă din literatura 

contemporană, universitari de 

la cele mai importante 

instituţii de învăţământ 

superior din România. 

Publicate în volum, 

comunicările prezentate şi 

dezbaterile vor constitui un 

punct de reper în istoria 

cercetărilor din domeniul 

literaturii. Cei peste 40 de 

participanţi – comparatişti, 

teoreticieni, critici şi istorici 

literari, din ţară sau din 

străinătate – sunt numele de 

referinţă care dau azi 

identitate şi substanţă 

cercetării literare. 

 

 

Cursuri de limbă, cultură şi 

civilizaţie la USV 

Centrul de Limbi şi Culturi 

Străine SYNERGIA 

LINGUARUM (CLCSSL) de 

la Universitatea „Ştefan cel 

Mare” din Suceava 

organizează, între 15.07.2013 

şi 15.11.2013, prima sesiune 

de înscrieri la cursurile de 

 15 - 17 iulie 2013 

 

 15 iulie – 15 noiembrie  

2013 

 

 12 -14 iulie 2013 
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limbă, cultură şi civilizaţie 

propuse diverselor categorii 

de persoane interesate. 

CLCSSL desfăşoară activităţi 

lingvistice generale sau 

specializate pentru limbile 

engleză, franceză, germană, 

chineză, japoneză, rusă, 

poloneză. Într-o fază 

ulterioară, activităţile se vor 

extinde şi la o serie de limbi 

nordice, precum şi la alte 

limbi, în funcţie de solicitări. 

Gama de activităţi desfăşurate 

în cadrul Centrului, care se 

vor derula începând cu anul 

academic 2013-2014, 

cuprinde: a) Traduceri 

Sunt vizate traducerile de 

lucrări ştiinţifice, cărţi, 

proiecte, filme, din diverse 

domenii, de documente cu 

statut juridic în şi din limbile 

menţionate mai sus.  

b) Testarea competenţelor 

lingvistice 

Evaluarea nivelului de 

competenţă lingvistică se 

finalizează prin eliberarea 

unui atestat/ certificat de 

limbă. 

c) Cursuri de limbi 

Cursurile de pregătire vizează 

dezvoltarea unor competenţe 

diversificate, în acord cu 

cerinţele Cadrului European 

Comun de Referinţă pentru 

Limbi Străine: înţelegerea 

textului ascultat, înţelegerea 

textului citit, exprimare 

scrisă, exprimare orală, 

interacţiune verbală. 

Prin specificul său, CLCSSL 

poate prelua şi cursurile care 

se desfăşoară actualmente în 

regim facultativ, prezentând 

avantajul asigurării accesului 

şi persoanelor din afara USV, 

îngrădit de regulamentul în 

vigoare. De asemenea, 

aceeaşi secţiune c) integrează 

şi activitatea de pregătire a 

candidaţilor pentru examenele 

de definitivat şi gradul II. 

Un alt avantaj al constituirii 

CLCSSL îl reprezintă faptul 

că DLLS poate pune la 

dispoziţie studenţilor de la 

programele de licenţă o bază 

proprie pentru efectuarea 

practicii de specialitate, în 

cadrul secţiunii a) şi, parţial, 

în cel al secţiunii b) ale 

Centrului, îndrumătorii de 

practică fiind astfel scutiţi de 

complicata şi cronofaga etapă 

preliminară a identificării 

unor instituţii care să permită 

desfăşurarea acestei activităţi, 

oferindu-le în acelaşi timp 

absolvenţilor masteratului de 

Teoria şi Practica Traducerii 

posibilitatea de a-şi 

demonstra practic 

competenţele dobândite pe 

parcursul celor doi ani de 

studiu în acest domeniu. În 

plus, în cadrul secţiunii a) a 

CLCSSL, absolvenţii tuturor 

programelor aflate în derulare 

în facultăţile USV pot 

beneficia de o modalitate mai 

rapidă şi eficientă de 

traducere a diverselor 

documente universitare 

(diplome, foi matricole, 

atestate etc.) chiar în incinta 

universităţii, fără a fi nevoiţi 

să se deplaseze la birourile de 

traduceri din oraş. 

 

Festivitatea de absolvire a 

promoției 2013 de ingineri 

ai Facultății de Inginerie 

Electrică și Ştiința 

Calculatoarelor (FIESC) 

 

Marţi, 16 iulie 2013, 

Facultatea de Inginerie 

Electrică şi Ştiinţa 

Calculatoarelor (FIESC) a 

avut onoarea de a prezenta 

comunităţii pe cei 110 tineri 

absolvenţi care formează 

promoţia de ingineri 2013. Ei 

sunt specializaţi în 

Calculatoare, Automatică, 

Electronică, Energetică, 

Sisteme electrice şi Inginerie 

economică în domeniul 

electric, energetic şi 

electronic. În sala mare a 

Casei de Cultură a 

Sindicatelor din Suceava, 

unde a avut loc festivitatea de 

acordare a titlului de inginer 

promoţiei 2103, au fost 

prezenţi, pe lângă proaspeţii 

absolvenţi, părinţii, rudele şi 

prietenii care au ţinut să fie 

împreună la acest moment 

memorabil.  

Festivitatea de absolvire 

reprezintă an de an unul din 

evenimentele importante din 

viaţa facultăţii. Aşa cum în 

primele zile ale lunii 

octombrie se sărbătoreşte 

începutul unui nou an 

universitar, la jumătatea lunii 

iulie sunt sărbătoriţi şi li se 

urează succes celor care prin 

munca lor, timp de 4 ani de 

zile, au reuşit să acumuleze 

240 de credite europene 

transferabile şi au trecut cu 

bine de examenul de diplomă 

recent încheiat.  

 16 iulie 2013 
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Se poate afirma însă că 

fiecare promoţie de ingineri  

ai FIESC reprezintă şi 

rezultatul unei munci asidue a 

peste 70 de cadre didactice 

universitare sucevene care le-

au transmis pe lângă 

cunoştinţele fundamentale, de 

domeniu şi de specialitate şi o 

parte din sufletul şi speranţele 

lor. 

Tinerilor absolvenţi le-au fost 

adresate felicitări şi urări de 

succes de către domnul rector 

al Universităţii „Ștefan cel 

Mare” Suceava, prof. univ. 

dr. ing. Valentin Popa, 

domnul prof. univ. dr. ing. 

Adrian Graur, fost rector al 

USV între 2004 şi 2012, 

domnul prof. univ. dr. ing. 

Ştefan-Gheorghe Pentiuc, 

decanul Facultăţii de 

Inginerie Electrică şi Ştiinţa 

Calculatoarelor, dar şi de 

către cei doi invitaţi de 

onoare ai manifestării. 

Astfel, domnul Cătălin-Ioan 

Nechifor, Preşedintele 

Consiliului Judeţean, s-a 

adresat promoţiei de ingineri 

ca fost absolvent al 

Universităţii Ştefan cel Mare 

din Suceava, spunând: „Mă 

bucur pentru dumneavoastră 

că aţi ales o facultate, o 

universitate, un profil 

interesant, care să vă dea 

şanse pentru viitor... Sunt 

convins că tot ce aţi acumulat 

în aceşti ani la Suceava în 

facultate vă va folosi în 

viitorul dumneavoastră, în 

cariera profesională, în viaţa 

de familie. Vă doresc mult 

succes, să aveţi putere de 

muncă, încredere şi să fiţi 

mândri că sunteţi absolvenţi 

ai Universităţii Ştefan cel 

Mare Suceava”.  

Domnul Florin Sinescu, 

Prefectul Judeţului Suceava, a 

evocat faptul că acum 

aproape 20 de ani trăia 

aceleaşi emoţii ca absolvent 

al Facultăţii de Inginerie 

Electrică din USV. Le-a 

vorbit tinerilor absolvenţi 

despre ce înseamnă a fi 

inginer şi a-ţi face datoria față 

de societate. I-a îndemnat să 

aibă curaj, să fie exigenţi cu 

ei înşişi şi să ţină la calitate, 

dată fiind pregătirea foarte 

bună pe care o au. 

Această promoţie se adaugă 

şirului precedentelor 22 de 

promoţii de ingineri 

care s-au format în 

FIESC. Cu siguranţă, 

o parte dintre ei se vor 

remarca la rândul lor 

în ţară sau în 

străinătate ca ingineri 

de vârf în specializarea 

obţinută. Mulţi dintre 

absolvenţii promoţiei 

2013 s-au remarcat deja în 

competiţii studenţeşti 

naţionale şi internaţionale 

cum ar fi Concursul de 

microcontrolere, Iași, ediţiile 

din mai 2102 şi mai 2013, 

Competiția Internațională 

ElectroMobility, Concursul 

Internaţional Studenţesc de 

Calculatoare Hard & Soft, 

Concursul Internaţional 

Tehnici de Interconectare în 

Electronică. Concurând 

alături de colegi de-ai lor din 

alte centre universitare de 

tradiţie  din ţară şi străinătate, 

studenții suceveni au reuşit nu 

arareori să-i depăşească, 

obţinând numeroase premii şi 

menţiuni.  

Toate acestea spun mult 

despre valoarea unei promoţii 

de ingineri, dar şi despre 

valoarea şcolii de ingineri de 

profil electric, energetic, 

electronic, calculatoare şi 

automatizări de la Suceava. 

 

  

Școala de Vară  

„Limbă, cultură și 

civilizație română” 

 

La Universitatea „Ştefan cel 

Mare” din Suceava s-a 

desfăşurat, în perioada 16-19 

iulie 2013, cea de-a XII-a 

ediţie a Şcolii de Vară 

„Limbă, Cultură şi Civilizaţie 

Română”. 

Şi în acest an, un grup de 10 

studenţi de la Universitatea 

„Yurii Fedkovych” din 

Cernăuţi, însoţiţi de un cadru 

didactic de la aceeaşi 

instituţie, au participat la 

cursurile de istorie, limbă 

română şi filosofie şi au 

vizitat câteva dintre cele mai 

reprezentative obiective 

 16 – 19  iulie 2013 
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turistice din Judeţul Suceava 

(Mănăstirea Voroneţ, 

Mănăstirea Moldoviţa, 

Mănăstirea Suceviţa, 

Mănăstirea Putna). 

Programul Şcolii de Vară a 

urmărit să ofere studenţilor 

din Ucraina posibilitatea de a 

cunoaşte mai bine cultura şi 

limba ţării vecine şi să 

consolideze şi mai mult 

legăturile dintre Universitatea 

„Ştefan cel Mare” şi 

universitatea ucraineană. 

La finalul evenimentului toţi 

studenţii ucraineni au primit 

diplome de participare, iar 

concluziile trase au fost ca 

întotdeauna pozitive, fapt ce 

ne motivează să continuăm 

această tradiţie. 

 

Încă un program cu 

caracter interdisciplinar 

acreditat la USV 

 

După primele două promoții 

de absolvenți, Geografia 

Mediului – program de studiu 

de licență la învățământ cu 

frecvență – a primit 

acreditarea ARACIS, 

bucurându-se de aprecierea 

unanimă a tuturor membrilor 

comisiei de evaluatori 

condusă de prof. univ. dr. 

Ioan Ianoş.  

Prin Hotărârea de Guvern nr. 

493 din 17 iulie 2013, 

publicată în „Monitorul 

Oficial”, partea I, nr. 447 / 

22.07.2013, programul de 

studiu Geografia mediului a 

fost acreditat, împreună cu 

programul de studiu de 

licență Drept. Programul 

Geografia mediului conferă 

viitorilor specialişti o 

temeinică pregătire 

geografică şi în probleme ale 

mediului pe care alte 

programe de mediu nu 

reuşesc să o acopere. 

Colectivul de cadre didactice 

angrenat în actul de predare-

cercetare din cadrul acestui 

program numără circa 20 de 

specialişti (profesori, 

conferenţiari, lectori, asistenţi 

şi doctoranzi). 

Pe lângă pregătirea teoretică 

de la orele de cursuri, 

laboratoare şi seminarii, 

studenţii noştri participă la 

interesante aplicaţii practice 

pe teren în zone în care apar 

probleme ale mediului 

(poluare, recrudescenţa unor 

hazarde naturale etc.) sau în 

cadrul diverselor instituţii 

(A.P.M. Suceava, S.G.A. 

Suceava) a căror obiect de 

activitate este monitorizarea 

componentelor mediului, 

respectiv în cadrul unor 

agenţi economici care prin 

specificul activităţii lor 

influențează factorii de mediu 

din aria de competenţă (S.C. 

Mondeco, Egger etc.). Peste 

50 de studenți sunt angrenați 

în activitatea de cercetare a 

mediului care se desfășoară în 

cadrul Cercului Științific 

,,Mediul și Societatea” care 

activează de doi ani în cadrul 

Departamentului de 

Geografie. 

Ne aşteptăm ca în viitorul 

imediat, studenţilor geografi 

specializaţi în probleme de 

mediu (care pot să practice 

meserii precum: meteorolog, 

hidrolog, pedolog, consilier 

ecolog, cercetător în protecţia 

mediului, specialist în arii 

protejate, cartograf, evaluator 

riscuri geografice, auditor de 

mediu, monitor de mediu, 

inspector protecţia mediului, 

consilier în administraţia 

publică, ranger, custode arii 

protejate etc.) să li se 

deschidă largi perspective pe 

piaţa muncii în: prefecturi, 

consilii judeţene şi locale, 

primării, ONG-uri, agenţii de 

protecţie a mediului, cercetare 

etc., în aşa fel încât ei să-şi 

aducă contribuţia la 

rezolvarea multiplelor 

probleme de mediu cu care se 

confruntă România şi judeţele 

din nord-estul ţării. 

Conducerea Facultății de 

Istorie și Geografie și a 

Departamentului de 

Geografie din cadrul USV 

invită absolvenții de liceu să 

se alăture echipei de geografi 

de la Suceava.

  

 17  iulie 2013 
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Olimpiada Internaţională 

de Astronomie şi Astrofizică  

Olimpiada Internaţională de 

Astronomie şi Astrofizică a 

avut loc anul acesta în 

perioada 27 iulie - 5 august, 

la Volos, în Grecia. În total, 

Lotul Olimpic al României, 

coordonat de prof. dr. Petru 

Crăciun, inspector de fizică la 

Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Suceava, a obţinut la 

competiţia din Grecia trei 

medalii de aur, două medalii 

de argint şi una de bronz. 

 Câştigătorul absolut al 

Olimpiadei Internaţionale de 

Astronomie şi Astrofizică 

este tot un elev român, Denis 

Turcu, de la Liceul 

Internaţional de Informatică 

Bucureşti. La această 

Olimpiadă, delegaţia 

României, care a cuprins pe 

lângă elevii participanţi şi pe 

prof. dr. Petru Crăciun, Sorin 

Trocaru, inspector general în 

Ministerul Educaţiei şi Victor 

Şutac în calitate de 

observator, a popularizat zona 

Bucovinei prin intermediul 

unui stand în cadrul căruia 

USV a fost elementul central.  

În 2014 Olimpiada 

Internaţională de Astronomie 

şi Astrofizică va avea loc la 

Suceava în organizarea 

Ministerului Educaţiei, a 

Universităţii „Ştefan cel 

Mare” Suceava, a Societăţii 

Ştiinţifice Cygnus – centru 

UNESCO şi a Inspectoratului 

Şcolar Judeţean. Va fi prima 

olimpiadă internaţională de 

ştiinţe pentru elevi organizată 

de România în ultimii 25 de 

ani.  

 

 

   

Expediția DaCygnus 

Societatea Ştiinţifică Cygnus 

– centru UNESCO și USV au 

organizat o expediție formată 

din 10 profesori şi cercetători, 

15 elevi şi studenţi la cetăţile 

dacice din Munţii Orăştiei 

(Costeşti, Blidaru, Sarmisege-

tusa Regia, Feţele Albe). 

Programul a constat în 

cartografierea zonelor în care 

sunt amplasate cetăţile dacice 

înscrise în patrimoniul 

universal UNESCO, 

documentarea în vederea 

familiarizării cu evenimentele 

istorice din perioada în care 

aceste cetăţi au fost construite 

şi locuite, dar și cu cultura şi 

civilizaţia poporului geto-dac. 

S-au făcut măsurători de 

câmp electromagnetic şi 

experimente de tesigrafie în 

vederea organizării în acea 

zonă, începând de anul viitor, 

a unor şcoli de vară cu profil 

ştiinţific pentru elevi şi 

studenţi. 

 

Centrul Bucovinean  
de informare și comunicare  

Reprezentanții Universității 

„Ștefan cel Mare” Suceava și 

ai Universității Naționale 

„Yurii Fedkovych” din 

Cernăuți au inaugurat marți, 

13 august 2013, Centrul 

Bucovinean de informare și 

comunicare pentru 

promovarea turismului istoric 

și etnografic – biroul regional 

Suceava, situat pe strada 

Universității, nr. 36 A. 

În calitate de manager al 

proiectului, prof. univ. dr. 

Ștefan Purici, prorector, a 

declarat că acest inovator 

centru de informare turistică, 

ce are drept scop principal 

oferirea de informații privind 

obiectivele istorico-

etnografice din județul 

Suceava și regiunea Cernăuți, 

a fost inaugurat în cadrul 

proiectului „HERITAGE – 

Patrimoniul istoric și 

etnografic – componentă a 

dezvoltării durabile a 

turismului în Bucovina”, 

proiect derulat de către USV, 

în parteneriat cu Universitatea 

„Yurii Fedkovych” din 

Cernăuți, cu sprijinul de 

specialitate al partenerilor 

asociați: Muzeul de Istorie 

Suceava și Direcția Județeană 

pentru Cultură și Patrimoniul 

Național Suceava. 

„Acest proiect are ca 

finalitate crearea unei baze 

pentru 

formarea viitorilor specialiști 

în domeniul turismului. Acest 

 27  iulie – 5 august  2013 

 

 9 – 16 august  2013 

 

 13 august  2013 
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Centru de Informare va fi 

folosit nu doar pentru oferirea 

de informații pentru turiștii 

din țară și străinătate, ci și 

pentru efectuarea practicii de 

specialitate pe tot parcursul 

anului de către studenții USV 

de la Facultatea de Istorie și 

Geografie, de la programul 

Geografia Turismului sau de 

la Facultatea de Științe 

Economice, unde există 

această specializare în 

domeniul turismului”, a 

precizat prof. univ. dr. Ștefan 

Purici. El a mai menționat că 

se dorește ca noul centru 

inaugurat la Suceava să fie un 

instrument eficient, atât în 

promovarea patrimoniului 

istoric și etnografic al 

Bucovinei, cât și în 

dezvoltarea durabilă a 

turismului în zonele de 

frontieră. 

  

   

Legislație 

Ordin al Ministrului Fondurilor Europene nr. 574 din 20 iunie 2013, publicat în „Monitorul 

Oficial” nr. 402/4.07.2013 privind completarea Ordinului ministrului afacerilor europene nr. 

204/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor art. 11¹ din Hotărârea 

Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 

operațiunilor finanțate prin programele operaționale. 

Ordin al Ministerului Educației Naționale nr. 4204 din 15 iulie 2013, publicat în „Monitorul 

Oficial” nr. 440 din 18.07.2013, pentru modificarea anexelor nr.3, 5, 9, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 33, 34 si 35 la Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului 

nr. 6560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea 

titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare. 

Ordin al Ministerului Educației Naționale nr. 4205 din 15 iulie 2013, publicat în „Monitorul 
Oficial” nr. 443 din 19.07.2013, pentru modificarea Anexei nr. 1 la Ordinul Ministerului 
Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5644/2013 privind unele măsuri de organizare 
și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor 
Universitare. 
 
Posturile didactice vacante scoase la concurs în cadrul USV au fost publicate în „Monitorul 
Oficial” nr. 277 – Partea a III-a, din 19 iulie 2013. 
 
Ordin al Ministerului Educației Naționale nr. 4184 din 11 iulie 2013, publicat în „Monitorul 
Oficial” nr. 442 din 19.07.2013, privind repartizarea cifrei de școlarizare pentru studii 
universitare de doctorat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2013-2014.  
  
Hotărârea de Guvern nr. 493 din 17 iulie 2013, publicată în „Monitorul Oficial” nr.447 din 22 
iulie 2013 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor / programelor de 
studii universitare, a structurii instituțiilor de învățământ superior, a domeniilor și programelor 
de studii universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, a locațiilor geografice 
de desfășurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii 
universitare, formei de învățământ și limbii de predare, precum și a numărului maxim de 
studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2013-2014. 
 
Ordonanța de Guvern nr. 16 din 30 iulie 2013, publicată în „Monitorul Oficial” nr. 490 din 
02.08.2013, pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și 
reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. 
 
Hotărârea de Guvern nr. 542 din 30 iulie 2013, publicata în „Monitorul Oficial” nr. 487 din 
02.08.2013, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea și 
funcționarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice . 
 
Ordin publicat în „Monitorul Oficial” nr. 481 din 01.08.2013, pentru aprobarea Ghidului 
privind principalele riscuri identificate în domeniul achizițiilor publice și recomandările 
Comisiei Europene ce trebuie urmate de autoritățile de management și organismele 
intermediare în procesul de verificare a procedurilor de achiziții publice. 
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Hotărârea de Guvern nr. 557 din 30 iulie 2013 publicata în „Monitorul Oficial” nr. 495 din 
06.08.2013 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul educației și 
cercetării.  
 
Ordin al Ministerului Educației Naționale nr. 4383 din 1 august 2013, publicat în „Monitorul 
Oficial” nr. 498 din 7.08.2013, pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul Ministerului 
Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5644/2012 privind unele măsuri de organizare 
și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor 
Universitare. 
 
Rectificare publicată în „Monitorul Oficial” nr. 499 din 08.08.2013, cu privire la Ordinul 
Ministerului Educației Naționale nr. 4204 din 15 iulie 2013, pentru modificarea anexelor nr. 3, 
5, 9, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 și 35 la Ordinul Ministerului Educației, 
Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 6560/2012 privind aprobarea standardelor minimale 
necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a 
gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare. 
 
Hotărârea de Guvern nr. 581 din 30 iulie 2013, publicată în „Monitorul Oficial” nr. 500 din 
8.08.2013, privind acreditarea domeniilor de studii universitare de master, a programelor de 
studii și a numărului maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2013-2014. 
 

Hotărârile Senatului USV 

Hotărârea nr. 88 din 8 iulie 2013 cu privire la lichidarea unor programe de studii de licență, 

începând cu anul universitar 2013-2014, în cadrul FLSC. 

Hotărârea nr. 89 din 15 iulie 2013 cu privire la modificarea componenței comisiilor de licență 

în cadrul FSEAP și FLSC. 

Hotărârea nr. 90 din 31 iulie 2013 cu privire la revizia Regulamentului cadru privind iniţierea, 

aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii. 

Hotărârea nr. 91 din 31 iulie 2013  cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Ştiinţific. 

Hotărârea nr. 92 din 31 iulie 2013 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al Departamentului de Analiză și Gestiune Previzională a Solicitărilor Pieței Muncii 

(DAGPSPM). 

Hotărârea nr. 93 din 31 iulie 2013 cu privire la revizia Regulamentului pentru ocuparea 

posturilor didactice vacante (R14). 

Hotărârea nr. 94 din 31 iulie 2013 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Consiliului de Administraţie. 

Hotărârea nr. 95 din 31 iulie 2013 privind distribuirea celor 30 de locuri bugetate, transferul 

unui loc pentru candidații din Republica Moldova, cu diplomă de bacalaureat obținută în 

România, de la FIM la FS, precum și scoaterea la concurs în sesiunea septembrie 2013 a 

locurilor bugetate și cu taxă. 

Hotărârea nr. 96 din 31 iulie 2013 de modificare a organigrmei sistemului de management și a 

organigramei administrative în cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 

Hotărârea nr. 97 din 31 iulie 2013 cu privire la repartizarea cifrei de şcolarizare pentru 

admiterea la studii universitare de doctorat în anul universitar 2013-2014. 

Hotărârea nr. 98 din 31 iulie 2013 cu privire la numărul maxim de doctoranzi care pot fi 

îndrumaţi simultan de către un conducător de doctorat. 

Hotărârea nr. 99 din 31 iulie 2013 cu privire la aprobarea Raportului de autoevaluare 

instituţională al USV și a dosarelor de evaluare instituțională. 
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Hotărârea nr. 100 din 31 iulie 2013 cu privire la completarea Metodologiei privind organizarea 

și desfășurarea examenului de finalizare a studiilor în cadrul FSEAP. 

Hotărârea nr. 101 din 31 iulie 2013 cu privire la completarea Metodologiei privind organizarea 

și desfășurarea examenului de finalizare a studiilor în cadrul FIA, sesiunea septembrie 2013. 

Hotărârea nr. 102 din 31 iulie 2013 cu privire la Regulamentul privind ocuparea locurilor 

finanțate de la bugetul de stat în cadrul FIM. 

Hotărârea nr. 103 din 31 iulie 2013 cu privire la acordarea titlului Doctor Honoris Causa 

domnului profesor univ. dr. Ioan Ianos. 

Hotărârea nr. 104 din 31 iulie 2013 privire la acordarea titlului Doctor Honoris Causa domnului 

profesor univ. dr. Francisco Gonzales Lodeiro. 

Hotărârea nr. 105 din 31 iulie 2013 cu privire la acordarea titlului Doctor Honoris Causa 

domnului profesor univ. dr. Gheorghe Câmpeanu.  

Hotărârea nr. 106 din 31 iulie 2013 de înfiinţare a Centrului de formare şi cercetare în 

Administraţie Publică. 

Hotărârea nr. 107 din 31 iulie 2013 de înfiinţare a Centrului de cercetare şi instruire pentru 

ştiinţa şi siguranţa alimentului și de aprobare a investiției din Fonduri Structurale POSCEE  –  

acțiunea 0.2.2.1. – 2013. 

Hotărârea nr. 108 din 31 iulie 2013 de modificare a Metodologiei de organizare a programelor 

de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică în 

USV. 

Hotărârea nr. 109 din 31 iulie 2013 privind componența comisiilor pentru ocuparea posturilor 

didactice scoase la concurs. 

Hotărârea nr. 110 din 31 iulie 2013 cu privire la aprobarea Raportului de autoevaluare 

instituționala al studenţilor. 

Hotărârea nr. 111 din 31 iulie 2013 de aprobare a investiției de modernizare a Laboratorului 

Tehnologia Materialelor prin achiziționarea de echipamente de cercetare-dezvoltare pentru 

obținerea blindajelor ușoare din compozite hibride / BLIND COH prin Programul Operațional 

Sectorial Creșterea Competitivității Economice axa prioritară 2 – CDI – operațiunea 2.2.1. 

Hotărârea nr. 112 din 31 iulie 2013 de aprobare a investiției de modernizare a laboratoarelor de 

tehnologii performante de prelucrare din cadrul FIM prin Programul Operațional Sectorial 

Creșterea Competitivității Economice axa prioritară 2 – CDI – operațiunea 2.2.1. 

 

Hotărârile Consiliului de Administrație 

Hotărârea nr. 18 din 23 iulie 2013 cu privire la repartizare pe facultăți a locurilor de cazare în 

căminele studențești, pentru anul 2013-2014. 

Hotărârea nr. 19 din 23 iulie 2013 cu privire la aprobarea calendarului pentru concursul de 

ocupare a posturilor didactice vacante. 

Hotărârea nr. 20 din 3 septembrie 2013 cu privire la aprobarea structurii anului universitar 

2013-2014 la nivelul facultăților. 

Hotărârea nr. 21 din 3 septembrie 2013 cu privire la avizarea repartizării a 30 de locuri 

suplimentare pe programe de masterat. 

Hotărârea nr. 22 din 3 septembrie 2013 cu privire la aprobarea participării ca membru fondator 

la înființarea Asociației Handbal Club Universitatea Bucovina Suceava. 
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