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Competiție de proiecte stu-

dențești la USV  

Ediția I 

 

În perioada 20 decembrie 

2015 – 29 ianuarie 2016, Casa 

de Cultură a Studenților 

(CCS) din cadrul Universității 

„Ștefan cel Mare” Suceava a 

organizat prima ediție a com-

petiției de proiecte studențești. 

Obiectivul concursului de 

granturi a constat în creșterea 

numărului de studenți impli-

cați în activități extracurri-

culare și de voluntariat, în 

acțiuni care să vină în sprijinul 

diversificării vieții studenților 

și implicării acestora în dez-

voltarea comunității locale. 

Prin metodologia concursului 

de proiecte au fost încurajate 

ideile ce țin de manifestarea 

culturală, civică, antrepreno-

rială, profesională, sportivă și 

de divertisment în rândul stu-

denților. Un alt obiectiv im-

portant pe care l-a urmărit 

universitatea a fost susținerea 

dezvoltării armonioase a co-

munității studențești, asigura-

rea șanselor egale și nediscri-

minării în cadrul competiției. 

Propunerile de proiecte au fost 

depuse electronic, acestea pri-

mind câte un număr de iden-

tificare unic (ID). Conform 

metodologiei, pentru a asigura 

o evaluare imparțială, aplica-

țiile au fost depuse fără a fi 

specificate detaliile solicitan-

tului. Din juriu au făcut parte 

prof. Valentin Ianoș, directo-

rul CCS Suceava, prof. univ. 

dr. Mihai Dimian, prorector cu 

activitatea științifică al USV, 

doamna ec. Elena Cecilia Co-

jocariu, contabil șef în cadrul 

CCS, ing. Ilie Doroftei, admi-

nistrator patrimoniu CCS. În 

cadrul acestui apel au fost de-

puse 12 aplicații, din care 5 au 

trecut în etapa a II-a de eva-

luare. Proiectele câștigătoare 

care vor primi finanțare s-au 

încadrat în domeniile sportiv 

(două proiecte), cultural (două 

proiecte) și mixt, cultural-

artistic (un proiect): Proiect ID 

83 – „Touchball – un nou joc 

sportiv”; Proiect ID 86 – 

„Cupa GIRB” ; Proiect ID 107 

– „Nuntă în Bucovina – tradiții 

și perspective în contempo-

raneitate”; Proiect ID 113 – 

„Live digital performance: 

Exploatarea tehnologiilor de 

vârf 3D în actul artistic” ; 

Proiect ID 108 – „Talent și 

creație prin teatru în spațiul 

românesc din afara granițe-

lor”. Implementarea proiecte-

lor câștigătoare va începe în 

termen de 5 zile de la sem-

narea contractului de finanțare 

a proiectului, iar ultima zi de 

proiect nu poate fi mai târziu 

de 15 decembrie 2016.

Lansări de carte 

 

Două volume reprezentative 

pentru cunoașterea trecutului 

Bucovinei au fost prezentate la 

USV: Cadastrul austriac al 

Ducatului Bucovinei. Distric-

tul Cernăuți (1817-1865) de 

Helmut Rumpler, Kurt Scharr 

şi Sistemul de învățământ din 

Bucovina în perioada stăpâ-

nirii austriece (1774-1918) de 

Constantin Ungureanu. Eveni-

mentul a fost marcat de pre-

zența autorilor, Kurt Scharr de 

la Academia de Științe a 

Austriei, şi Constantin Ungu-

reanu, cercetător coordonator 

la Institutul de Istorie al Aca-

demiei de Ştiinţe a Moldovei, 

originar din nordul Bucovinei. 

Prezentarea autorilor şi a volu-

melor lor a fost realizată de 

prof. univ. dr. Ştefan Purici, 

prorector, prof. univ. dr. Mihai 

Iacobescu şi lector univ. dr. 

Luminiţa Harieta Mareci Sa-

bol,  de la Facultatea de Istorie 

și Geografie

USV solicită autorităților lo-

cale extinderea posibilități-

lor de cazare pentru studenți 

 La nivelul municipiului și ju-

dețului Suceava, Universitatea 

„Ștefan cel Mare”, cu cei 

1.000 de angajați și aproape 

10.000 de studenți, reprezintă 

un pol de educație prin absol-

venții pe care îi oferă comuni-

tății, un pol de inovare și cer-

cetare prin cadrele sale, un pol 

de cultură prin activitatea cul-

tural-artistică susținută în spe-

cial de Casa de Cultură a Stu-

denților și un pol sportiv, în 

special prin echipa de handbal 

și atleții studenți ai USV. În 

ultimii ani, USV a devenit și 

principalul motiv pentru care 

investitorii au venit în Sucea-

va și au dezvoltat numeroase 

locuri de muncă. Alături de 

firme locale ca Assist Soft-

ware sau Betty Ice, absolvenții 

USV au fost recrutați de fir-

mele nou venite în Suceava, 

precum Mind Software, OSF 

Global Services, AROBS și 

Silicon Service. Și există șan-

se reale ca acestora din urmă 

să li se adauge SCC Services 

Romania, prima mare com-

panie care intenționează să 

deschidă o afacere cu sute de 

locuri de muncă în Suceava. 

La sediul rectoratului USV a 

avut loc o nouă întâlnire între 

Evenimente 
 

1 Februarie 2016 

 

1 Februarie 2016 

 

3 Februarie 2016 
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reprezentanții SCC și condu-

cerea USV, întâlnire la care a 

participat și Președintele Con-

siliului Județean Suceava, 

ocazie cu care gazdele au pre-

zentat câteva soluții privind 

locațiile unde SCC ar putea în-

cepe activitatea imediat. Au 

fost discutate, de asemenea, și 

planuri de viitor, potențiale 

proiecte comune de dezvolta-

re, inclusiv accesarea de fon-

duri europene destinate încu-

rajării deschiderii de noi locuri 

de muncă. Menționăm că USV 

colaborează deja în proiecte 

comune cu SCC de mai mulți 

ani, în cadrul Clusterului Re-

gional Inovativ EURONEST 

IT&C Hub. Această bună co-

laborare, alături de calitatea 

cadrelor didactice și a ab-

solvenților, a determinat com-

pania SCC să se gândească la 

dezvoltarea afacerii sale la Su-

ceava. Toate aceste firme de 

IT au venit la Suceava pentru 

că există USV, iar absolvenții 

săi sunt performanți. Și avem 

reale semnale că acesta este 

doar începutul dezvoltării afa-

cerilor IT în regiune. Șansa 

Sucevei de a deveni un oraș 

care oferă prosperitate locui-

torilor săi constă în dezvolta-

rea și susținerea USV, iar 

pentru aceasta decidenții tre-

buie să facă mai mult pentru 

studenții suceveni. Faptul că 

nu reușim an de an să onorăm 

multitudinea de cereri de caza-

re nu a sensibilizat decât în mi 

măsură factorii decizionali 

locali. De peste un an de zile 

solicităm primirea căminului 

C2 de la Colegiul Tehnic de 

Industrie Alimentară, însă 

această solicitare își tot 

așteaptă rezolvarea. Persoane-

le care constituie cazurile so-

ciale din acest cămin pot fi cu 

ușurință mutate în căminele 

Liceului industrial nr. 1 din 

Burdujeni, care au un grad 

scăzut de ocupare. Între timp, 

un alt cămin de la Liceul cu 

Program Sportiv este nelocuit 

și nici acesta nu a fost distri-

buit universității. Chiar la Co-

legiul Tehnic „Samoil Isopes-

cu” ar putea fi disponibilizată 

jumătate dintr-un cămin pen-

tru nevoile studenților. Iată 

doar câteva dintre soluțiile și 

modalitățile prin care condu-

cerea locală ar putea sprijini 

studenții, viitori absolvenți, si, 

prin aceștia, firmele care dez-

voltă afaceri în Suceava. Este 

nevoie doar de voință să tre-

cem de la vorbe la fapte. 

 

Harap Alb la USV  

 

Teatrul Fabulinus al USV a 

adus în fața publicului suce-

vean o nouă piesă de teatru. 

Harap Alb este o adaptare du-

pă un basm celebru într-o 

montare modernă și cu o au-

diență pentru toate vârstele. 

Prin această adaptare a regizo-

rului Ioan Crețescu s-a încer-

cat îmbinarea noului cu ve-

chiul, urmărind ideea concep-

tului „texte vechi în haine 

noi”. Evoluția eroului princi-

pal al piesei relevă maturi-

zarea acestuia și transformarea 

din băiat în bărbat în urma 

unor chestiuni ivite de-a lun-

gul călătoriei sale inițiatice. 

Ajutorul nesperat venit de la 

personaje mistice îl face să își 

ducă scopul până la capăt, 

piesa terminându-se într-o no-

tă pozitivă, specifică basmului 

românesc.

 

Aplicație practică în județul 

Suceava a unui grup de 

cursanți ai Lectoratului de 

limba română al USV de la 

Universitatea Națională 

„Yurii Fedkovici” din 

Cernăuți 

 

Cei mai asidui 16 cursanți ai 

Lectoratului de limba română 

al USV din cadrul Universită-

ții Naționale „Yurii Fedko-

vici” din Cernăuți au efectuat 

o vizită de documentare la 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava. Invitații – 

profesori și studenți ai univer-

sității cernăuțene – au avut o 

întâlnire cu Rectorul USV, 

prof. univ. dr. ing. Valentin 

Popa, și cu Prorectorul respon-

sabil de relațiile internaționa-

le, prof. univ. dr. Ștefan Purici, 

care au salutat interesul oaspe-

ților pentru limba și cultura 

5 - 7 Februarie 2016 

 

4 Februarie 2016 
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română, au reliefat buna co-

laborare dintre cele două 

universități și au răspuns 

numeroaselor întrebări legate 

de funcționarea sistemului 

academic românesc. După 

această întrunire oficială, gru-

pul, însoțit de asist. univ. dr. 

Gina Puică, titulara Lectora-

tului de limba română de la 

Universitatea din Cernăuți, a 

vizitat câteva obiective turis-

tice din oraș, iar ulterior s-a 

îndreptat către Centrul de 

Formare Continuă al USV de 

la Vatra Dornei. De aici, 

invitații cernăuțeni au pornit 

în explorarea ludică și creativă 

a unei părți a spațiului sudic al 

Bucovinei. Lectoratul de lim-

ba română al USV de la Uni-

versitatea Națională „Yurii 

Fedkovici” din Cernăuți a fost 

deschis în noiembrie 2014. În 

anul universitar 2015-2016, al 

doilea an de funcționare, peste 

30 de studenți și de cadre di-

dactice de la Cernăuți frecven-

tează cursurile de inițiere în 

limba română organizate de 

lectorat.

  

Lansare de carte  

 

Facultatea de Ştiinţe ale Edu-

caţiei din Universitatea „Şte-

fan cel Mare” Suceava, în 

parteneriat cu Inspectoratul 

Şcolar al Judeţului Suceava şi 

Casa Corpului Didactic, a 

organizat Conferinţa Proiec-

tarea curriculară, susţinută de 

prof. univ. dr. Sorin Cristea cu 

prilejul lansării cărţii Dicţio-

nar enciclopedic de pedago-

gie. Sorin Cristea este profesor 

universitar doctor la Univer-

sitatea din Bucureşti, Faculta-

tea de Psihologie şi Ştiinţe ale 

Educaţiei, membru marcant al 

comunităţii academice româ-

neşti, fiind Secretar de Stat în 

Ministerul Învăţământului şi 

Ştiinţei în perioada1990-1992. 

A publicat 27 de cărţi, obţi-

nând Premiul Academiei Ro-

mâne pentru volumul Funda-

mentele pedagogiei. Este co-

ordonatorul colecţiilor Idei pe-

dagogice contemporane şi 

Istoria gândirii pedagogice, 

de la Editura Didactică şi 

Pedagogică RA. Are rubrici 

permanente în presa de 

specialitate: Tribuna învăţă-

mântului,  Didactica Pro…, 

Studii Universitatis etc. 

Câteva preocupări constante 

ale autorului se materializează 

în cele cinci cărţi despre refor-

mă, apărute în intervalul de 20 

de ani, de la fundamentarea 

pedagogică a reformei, în teza 

de doctorat, Fundamentele 

pedagogice ale reformei învă-

ţământului (1994), la confe-

rirea dimensiunilor istorice, 

internaţionale şi prospective, 

în ultima carte, elaborată îm-

preună cu doctoranzii săi, Re-

forma învăţământului între 

proiectare şi realizare (2012).  

Dicţionarul enciclopedic de 

pedagogie continuă, la un alt 

nivel, alte două dicţionare 

realizate cu mai bine de un de-

ceniu în urmă şi optează pen-

tru analiza extinsă şi apro-

fundată a conceptelor, în acord 

cu perspectiva globală ce se 

impune în ştiinţele educaţiei 

moderne şi postmoderne. Ale-

gerea conceptele pedagogice, 

sistematizate cu ajutorul pri-

melor trei litere din alfabet, în 

peste 800 de pagini, a angajat 

două scopuri generale, recons-

trucţia epistemologică a con-

ceptelor pedagogice din dic-

ţionarele anterioare şi cristali-

zarea unor noi concepte.  

Cartea a fost prezentată de 

către  prof. univ. dr. Rodica 

Nagy, conf. univ. dr. Otilia 

Clipa şi conf. univ. dr. Aurora 

Adina Colomeischi.  

 

Numirea Rectorului USV 

 

În ziua de 25 ianuarie 2016 

universitarii suceveni și-au 

ales  reprezentanţii în cel mai 

înalt for de decizie, Senatul, în 

Consiliile facultăţilor şi Con-

siliul pentru studii universitare 

de doctorat. În aceeași zi s-au 

desfășurat și alegerile pentru 

funcția de rector al Universi-

tăţii „Ştefan cel Mare” din Su-

ceava (USV). Membrii Sena-

tului au fost aleşi prin vot uni-

versal, direct şi secret al tutu-

ror cadrelor didactice şi cer-

cetătorilor titulari.  Alegerile 

studenților senatori urmează 

să se desfășoare în luna mar-

tie. Durata mandatului struc-

turilor şi a funcţiilor de con-

ducere este de patru ani. În 

ședința Senatului USV din 4 

februarie a. c. au fost validați 

pentru un mandat de 4 ani 

membrii celor nouă consilii, 

cei 27 de membri (cadre di-

dactice) ai Senatului, membrul 

în Consiliul pentru Studii Uni-

versitare de Doctorat și recto-

12 Februarie 2016 

 

17 Februarie 2016 
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rul. Odată cu validarea alege-

rilor pentru funcția de Rector, 

dosarul concursului a fost tri-

mis la Ministerul Educației 

Naționale și Cercetării Știin-

țifice. Prin ordinul nr. 3163 

din 17 februarie 2016, semnat 

de Adrian Curaj, Ministrul 

Educației Naționale și Cerce-

tării Științifice, prof. univ. dr. 

ing. Valentin Popa a fost con-

firmat în funcția de Rector al 

USV, începând cu data de 06 

martie 2016. Rectorul are și 

calitatea de ordonator de cre-

dite, adică dispune asupra fo-

losirii creditelor bugetare, 

acordate conform prevederii 

legilor bugetare. 

  

„Festivalul lampioanelor” la 

USV, Ediția a III-a  

 

Festivalul lampioanelor, care 

s-a sărbătorit pe 22 februarie 

în acest an, a anunțat sfârșitul 

sărbătorilor de Anul Nou Chi-

nezesc. Spre deosebire de Fes-

tivalul de primăvară, atunci 

când oamenii stau acasă pen-

tru a cina în familie, Festivalul 

lampioanelor este o zi potrivi-

tă pentru a merge afară la 

plimbare și distracție. Clubul 

de Studii Asiatice România-

China al Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava a 

invitat publicul, cu o zi mai 

devreme decât sărbătoarea 

oficială, la un spectacol de 

muzică şi dans chinez în Audi-

torium „Joseph Schmidt” al 

USV. Spectacolul organizat 

de Clubul de Studii Asiatice al 

USV a fost relatat și de Xinhua 

News Agency, agenție guver-

namentală de știri din China.   

Sesiune de experimente 

științifice 

 

Uvertura Mall Botoșani a or-

ganizat o Sesiune de experi-

mente științifice susţinute de 

studenţi şi doctoranzi ai Uni-

versităţii „Ştefan cel Mare” 

din Suceava, adresată elevilor 

și tinerilor. Au participat: Fa-

cultatea de Inginerie Ali-

mentară, prin studenţii Cior-

nei Iulia, Bostiog Ioana, Dis-

mereanu Ionut, Danila Eve-

lina, Popescu Veronica, Var-

vara Andra, Hițu Georgiana, 

Gorcea Alexandra, Huțu Dana 

şi Chiribucă Ionela, coordo-

naţi de prof. univ. dr. ing. So-

nia Amariei şi conf. dr. ing. 

Mircea Oroian, cu experi-

mentele Oul care se cufundă, 

Spectrul chimic, Reacţii colo-

rate, Vulcan la domiciliu, 

Curcubeul, Laptele şi dansul 

culorilor, Depistarea falsuri-

lor la vinuri, Bule colorate, 

Balonul, Verificarea falsifică-

rii mierii de albine, Vulcanul 

cu spumă, Vin din apă, Depis-

tarea falsurilor la smântână; 

Facultatea de Inginerie Elec-

trică şi Ştiinţa Calculatoare-

lor, prin Dumitru Cernuşcă, 

student doctorand şi Pavel 

Popescu, student masterand, 

coordonaţi de conf. univ. dr. 

ing. Laurențiu Dan Milici, 

21 Februarie 2016 

 

27 Februarie 2016 

 



 

 
7 / info USV /februarie 2016 

care au prezentat, pe lângă o 

serie de invenţii şi experi-

mente cu ferofluide, experi-

mente de monitorizare a stări-

lor de concentrare prin semna-

le electrocardiografice şi un 

sistem cromatografic destinat 

îmbunătăţirii proceselor de 

marketing; Observatorul As-

tronomic al USV, prin drd. 

ing. Cezar Leşanu, a participat 

la eveniment cu experimente 

legate de câmpul electromag-

netic: antene, unde, propagare, 

utilizări. Participanţii au fost 

elevi din liceele din munici-

piul Botoşani, mulţi dintre ei 

veniţi cu profesorii lor de fizi-

că, chimie şi biologie. Cei mai 

mulţi dintre vizitatori au fost 

interesaţi de detectarea unde-

lor emise de telefoanele mobi-

le, de proprietăţile unor noi 

materiale cum ar fi feroflui-

dele şi de depistare a falsurilor 

din alimente.

 

„Eminescu în limbile lumii: 

traduceri, receptare critică 

și academică (I)”  

 

Lectoratul de Limbă Română 

al Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava din cadrul 

Universității Naționale „Yuriy 

Fedkovych” din Cernăuți a or-

ganizat în Sala albastră a 

Universității cernăuțene o 

masă rotundă intitulată „Emi-

nescu în limbile lumii: tra-

duceri, receptare critică și aca-

demică (I)”. În introducere, 

asist. univ. dr. Gina Puică, 

titulara lectoratului, a prezen-

tat și argumentat tematica 

aleasă pentru această masă ro-

tundă. Plecând de la consta-

tarea că discuțiile despre 

Eminescu se cantonează prea 

adesea la destinul românesc al 

operei, gazda evenimentului a 

reliefat necesitatea consideră-

rii mai atente a receptării în 

alte spații și limbi a operei 

poetului național român, 

tradus în peste 80 de limbi, 

insistând de asemenea asupra 

importanței simbolice a orașu-

lui de desfășurare a eveni-

mentului: Cernăuți, orașul lui 

Eminescu și un oraș de fertile 

interferențe, multicultural prin 

excelență. Dată fiind vasti-

tatea temei, Gina Puică a 

anunțat că masa rotundă va 

avea una sau mai multe con-

tinuări, comunicările acestei 

prime ediții fiind majoritar 

axate pe spațiul cernăuțean și 

mai larg ucrainean.  Invitatul 

special al mesei rotunde a fost 

Consulul general al României 

la Cernăuți, doamna Elenora 

Moldovan, care într-o amplă 

alocuțiune, a vorbit în calitate 

de diplomat, de istoric, dar și 

de persoană cunoscătoare a 

celor două spații, românesc și 

ucrainean. Referindu-se atât la 

opera lui Mihai Eminescu cât 

și la cea a lui Taraș Șevcenko, 

insuficient cunoscute în Ucra-

ina, respectiv în România, 

Eleonora Moldovan a pledat 

mai pe larg întru mai buna 

cunoaștere reciprocă a celor 

două popoare vecine, strâns 

legate prin numeroase fapte de 

cultură din prezent și din tre-

cut. Comunicările științifice 

care au urmat au întărit argu-

mentele diplomatului român. 

Scriitorul Vasile Tărâțeanu, 

membru de onoare al Acade-

miei Române, a prezentat o 

panoramă a traducerilor din 

opera eminesciană publicate 

în lume, oferind numeroase 

informații detaliate despre tra-

ducerile efectuate în spațiul 

slav, cu precădere în Ucraina. 

În continuare, Ilie Popescu, 

conf. dr., cadru didactic vreme 

îndelungată la Catedra de filo-

logie română și clasică a Uni-

versității Naționale „Yuriy 

Fedkovych” din Cernăuți, a 

revenit asupra experiențelor 

27 Februarie 2016 
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sale de dascăl, în care opera 

eminesciană i-a servit adesea 

drept ghid. Volodymyr Anto-

fiychuk, prof. dr. la Catedra de 

filologie ucraineană a Univer-

sității cernăuțene și prof. Doc-

tor Honoris Causa al Uni-

versității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava, a oferit o comu-

nicare comparatistă, urmărind 

felul în care rugăciunea și 

psalmul sunt tratate poetic de 

Taras Șevcenko, respectiv de 

Mihai Eminescu. Apoi Cristi-

nia Paladian, lector dr. la 

Catedra de filologie română și 

clasică a Universității din 

Cernăuți, s-a aplecat asupra 

traducerilor în limba ucrai-

neană a textelor eminesciene 

din perspectiva prozodiei, in-

sistând asupra felului în care a 

fost transpus poemul „Sara pe 

deal”, text de o muzicalitate 

desăvârșită, emanată din 

structura prozodică extrem de 

complexă. Spre finalul mesei 

rotunde, Inessa Krasnokutska, 

lector la Catedra de matemati-

că a Universității Naționale 

„Yuriy Fedkovych” din Cer-

năuți și cursantă a lectoratului 

de limbă română, a oferit o 

emoționantă lectură în limba 

română a poemului emi-

nescian „Ce-ți doresc eu ție, 

dulce Românie”. Evenimentul 

a fost unanim salutat de public 

și de invitați ca fiind unul care 

a permis deschiderea spre ago-

ra a microcosmosului acade-

mic. 

   

 

Legislație 

 

Ordin MENCS nr. 3098/ 2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare 

a examenelor de licență/ diplomă și disertație, publicat în Monitorul Oficial nr. 69 din 1.02.2016. 

Ordin MENCS nr. 3107/ 2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea 

admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat pentru anul 

universitar 2016-2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 69 din 01.02.2016. 

Hotărârea nr. 44/ 2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi 

Cercetării Ştiinţifice, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 99 din 09.02.2016. 

Hotărârea nr. 45/ 2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare 

Ştiinţifică şi Inovare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 100 din 09.02.2016. 

 

Hotărârea de Guvern nr. 66/2016 privind modificarea și completarea Hotărârii de Guvern nr.925/ 

2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor 

de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/ 2006 privind atribuirea 

contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor 

de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 115 din 15.02.2016. 

 

Hotărârea nr. 93/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/ 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 

europene pentru perioada de programare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 

133 din 19.02.2016. 

 

 

 

Hotărârile Senatului USV 

 

Hotărârea nr. 2/ 1 februarie 2016 cu privire la aprobarea modificării Calendarului alegerilor 

pentru mandatul 2016-202 pentru funcţiile şi structurile de conducere din Universitatea „Ştefan 

cel Mare” din Suceava. 

 

Hotărârea nr. 3/ 4 februarie 2016 cu privire la validarea rezultatelor alegerilor din Universitatea 

„Ştefan cel Mare” din Suceava. 

 

Hotărârea nr. 4/ 4 februarie 2016 cu privire la aprobarea Planului Operațional din cadrul  

Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava pentru anul 2016. 
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Hotărârea nr. 5/ 4 februarie 2016 privind aprobarea cuantumului taxelor de studiu și a altor taxe 

și tarife percepute începând cu anul universitar 2016-2017. 

 

Hotărârea nr. 6/ 4 februarie 2016 privind aprobarea reviziei Regulamentului pentru ocuparea 

posturilor didactice (R14). 

 

Hotărârea nr. 7/ 4 februarie 2016 revizie Regulament organizarea si desfășurarea examenelor de 

finalizare a studiilor (R54). 

 

Hotărârea nr. 8/ 4 februarie 2016 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 

desfășurarea examenelor de admitere (R10). 

 

Hotărârea nr. 9/ 4 februarie 2016 privind aprobarea propunerii de redistribuire a unor locuri 

bugetate la studii universitare de licență. 

 

Hotărârea nr. 10/ 4 februarie 2016 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului cadru privind 

acordarea burselor pentru studenții la ciclurile de studii universitare de licență și masterat (R53). 

 

Hotărârea nr. 11/ 4 februarie 2016 cu privire la înființarea unui nou program de studii universitare 

de masterat în cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport și depunerea dosarului de încadrare în 

domeniul de studii universitare de masterat acreditat Știința sportului și educației fizice. 

 

Hotărârea nr. 12/ 4 februarie 2016 cu privire la înființarea unui nou program de studii universitare 

de masterat în cadrul Facultății de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management și depunerea 

dosarului de încadrare în domeniul de studii universitare de masterat acreditat Inginerie și 

management. 

 

Hotărârea nr. 13/ 4 februarie 2016 cu privire la depunerea rapoartelor de autoevaluare în vederea 

evaluării periodice de către ARACIS  a programelor de studii universitare de licență Geografie 

(învățământ la distanță) și Geografia turismului (învățământ la distanță) din cadrul Facultăţii de 

Istorie și Geografie. 

 

Hotărârea nr. 14/ 4 februarie 2016 cu privire la aprobarea colaborării între Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava și Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureş. 

 

Hotărârea nr. 15/ 4 februarie 2016 privind aprobarea Procedurii operaționale privind planificarea 

activității de audit public intern (PO-CAPI-02). 

 

Hotărârea nr. 16/ 4 februarie 2016 privind aprobarea Procedurii operaționale privind elaborarea 

raportului anual privind activitatea de audit public intern (PO-CAPI-03). 

 

Hotărârea nr. 17/ 4 februarie 2016 privind aprobarea Procedurii operaționale - Informarea privind 

recomandările neînsușite (PO-CAPI-04). 

 

Hotărârea nr. 18/ 4 februarie 2016 privind aprobarea Procedurii operaționale privind desfășurarea 

misiunilor de audit public intern (PO-CAPI-01). 

 

Hotărârea nr. 19/ 4 februarie 2016 privind aprobarea Procedurii operaționale - Raportarea 

iregularităților (PO-CAPI-05). 

 

Hotărârea nr. 20/ 26 februarie 2016 cu privire la validarea rezultatelor pentru mandatele de 

membru în Consiliul Facultății de Litere și Științe ale Comunicării. 
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Hotărârea nr. 21/ 26 februarie 2016 cu privire la aprobarea rapoartelor asupra concursurilor 

desfășurate pentru ocuparea posturilor didactice scoase la concurs în semestrul I al anului 

universitar 2015 – 2016. 

 

Hotărârea nr. 22/ 26 februarie 2016 cu privire la validarea Raportului privind starea universității 

2015. 

 

Hotărârea nr. 23/ 26 februarie 2016 cu privire la aprobarea conferirii titlului de Doctor Honoris 

Causa al Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava domnului Augustin ZEGREAN.

 

 

Hotărârile Consiliului de Administrație 

 

Hotărârea nr.  4/ 9 februarie 2016 cu privire la repartiția pe facultăți a numărului de mobilități 

Erasmus+ outgoing pentru studenți, pentru anul universitar 2016 – 2017. 

 

Hotărârea nr.  5/ 9 februarie 2016 cu privire la modificarea Calendarului pentru concursul de 

ocupare a posturilor didactice vacante, publicate în MO nr. 1304 din 25 noiembrie 2015. 
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