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Peste 3.500 de candidaţi vor fi, din 2 octombrie, boboci ai 

Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava (USV), aceştia fiind 

admişi în cadrul specializărilor celor 10 facultăţi ale instituţiei, la 

studii de licenţă, masterat şi doctorat. Potrivit reprezentanţilor 

USV, rezultatul celor două sesiuni de admitere este cel mai bun 

din ultimii cinci ani. 

Cât priveşte mediile de admitere din sesiunea de toamnă, 

finalizată acum două zile, parte dintre cei care au dobândit 

statutul de student au fost admişi pe locurile bugetate cu medii 

mari, în vreme ce în cazul altor specializări, candidaţii au prins 

un loc fără taxă şi cu medii de puţin peste 5. 

În cazul specializărilor care nu au stârnit interes în rândul 

absolvenţilor de liceu, mediile de admitere pe un loc fără taxă au 

fost mediocre. 

De exemplu, la Mecatronică, de la Facultatea de Inginerie 

Mecanică, media de 5,50 a fost suficientă pentru a ocupa un loc 

bugetat. 

La Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, un absolvent de 

liceu cu o medie de admitere de 5,60 a primit statutul de student, 

pe un loc bugetat, exact ca oricare coleg care şi-a dat interesul şi 



a muncit pentru fiecare rezultat. 

La fel şi la Comunicare şi Relaţii Publice, specializare de la 

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, unde un candidat 

a reuşit să se strecoare în rândul admişilor la fără taxă cu o medie 

de 5,68. 

Ultima medie cu care s-a intrat la specializarea Geografie, pe un 

loc bugetat, a fost 5,94. 

La programul nou înfiinţat al USV, Poliţie locală, pe locurile fără 

taxă s-a intrat cu medii de admitere aparţinând intervalului 8,34-

9,84, iar la cu taxă, candidaţii au avut medii între 7,17 şi 8,94. 

De menţionat că în acest an nici un absolvent „de nota 10” nu a 

optat pentru USV, nici în prima sesiune, nici în cea de-a doua. 

La etapa de admitere din toamnă cea mai mare notă de admitere 

a fost 9,84, la Poliţie locală. 

Următoarele cele mai mari medii de admitere din toamna asta au 

fost la Electronică aplicată – 9,65, Ecologia şi Protecţia mediului 

– 9,55, Informatică economică – 9,15, Protecţia consumatorului 

şi a mediului – 9,15. 

Selecţia candidaţilor pentru admiterea de la Universitatea „Ştefan 

cel Mare” s-a realizat pe bază de dosar, în funcţie de notele 

probelor de la examenul de bacalaureat şi de media de la 

examenul maturităţii. 

Reamintim că anul universitar 2017-2018 debutează pe 2 

octombrie, cu un concert al trupei Viţa de Vie. Concertul este 



programat pentru ora 19.00, pe esplanada din faţa corpului A, din 

strada Universităţii. Intrarea este liberă. 

În deschidere va interpreta trupa Odyssey.  
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Sâmbătă, de la ora 16.00, echipa de handbal seniori a 

Universităţii Suceava va avea o misiune dificilă pe terenul uneia 

din cele mai în formă echipe din acest sezon al Ligii Naţionale, 

Politehnica Timişoara. Zilele trecute, postul de televiziune TVR 

anunţase că va transmite în direct această partidă, dar din păcate 

ieri a anunţat că a renunţat la meciul sucevenilor şi va transmite 

partida dintre Politehnica Iaşi şi HC Dobrogea Sud Constanţa, ce 

se dispută tot sâmbătă, de la aceeaşi oră.   

Studenţii au plecat de aseară spre Timişoara, mai ales că au de 

parcurs mulţi kilometri şi au nevoie de timp de odihnă pentru a-şi 

reveni. Handbaliştii sucevenii sunt conştienţi că vor avea un 

meci foarte greu la Timişoara, dar nu imposibil, unul din care şi-

au propus să scoată maximum de puncte.  

„Urmează un meci cu o echipă foarte bună, dar eu cred că putem 

să facem o surpriză şi să câştigăm. Atât eu, cât şi colegii de 

echipă mergem încrezători la Timişoara şi sper să fim montaţi la 

ora meciului şi să facem un joc foarte bun”, a declarat ieri, într-o 

conferinţă de presă, portarul sucevenilor, Cristian Tcaciuc, 

jucător ce este originar din Timişoara. 

Tehnicianul principal al universitarilor suceveni, Adi Chiruţ, 

speră ca la Timişoara, echipa sa să gestioneze mult mai bine 

http://www.monitorulsv.ro/


finalul de joc, pentru a avea şanse la un rezultat pozitiv.  

„Venim după un meci pierdut pe mâna noastră, dar şi a arbitrilor. 

Am fost aproape de ei 45 de minute şi am condus în această 

perioadă şi sper că jucătorii au trecut peste acest eşec. Trebuie să 

mergem la Timişoara şi să luptăm la fel ca-n meciul cu CSM 

Bucureşti şi să nu mai repetăm greşelile din partea a doua a 

acelei partide. Cred că suntem bine pregătiţi şi dacă reuşim să 

gestionăm altfel finalul de joc, cred că avem şanse să câştigăm la 

Timişoara. Întâlnim un adversar care după părerea mea este în 

formă maximă, cu un joc foarte bun. Ţin foarte bine de minge şi 

nu o pierd prea uşor, şi de aceea cred că vom avea o luptă 

crâncenă de dat, mai ales că ei joacă pe teren propriul. Până la 

urmă ăsta este handbalul şi de aceea ne aflăm în Liga Naţională 

să avem astfel de meciuri”, a explicat Adi Chiruţ. 

Pentru această deplasare, sucevenii nu-i vor avea la dispoziţie pe 

Bogdan Şoldănescu şi Sebastian Polocoşer, jucători ce se află în 

perioada de recuperare după operaţii la genunchi.        

Miercuri, în primul meci al etapei, jucat în avans, HC Vaslui a 

rezistat doar 45 de minute în faţa campioanei Dinamo Bucureşti. 

Vasluienii au revenit de la 2 – 7 şi au reuşit mai apoi să conducă 

cu 17 – 15 şi 18 – 16, dar au picat fizic când mai era un sfert de 

oră, moment în care Dinamo a egalat la 21 şi s-a distanţat 

decisiv, scor final 33 – 24.  
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Peste 3.500 de candidați s-au înmatriculat la Universitatea 

„Ștefan cel Mare” Suceava după încheierea celor două sesiuni de 

admitere organizate în lunile iulie și septembrie de instituția de 



Universitatea 
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Suceava după 

încheierea celor 
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învățământ superior. Rezultatul admiterii din 2017 este cel mai 

bun din ultimii cinci ani. Anul trecut, la Universitatea „Ștefan cel 

Mare” Suceava, s-au înmatriculat circa 3.200 de studenţi. 

Potrivit rezultatelor publicate de USV, după admiterea 

organizată în perioada 6 – 20 septembrie 2017, la programele de 

studii universitare de licenţă Zi s-au înmatriculat 349 persoane, 

la programele de studii de licenţă Învăţământ la Distanţă s-au 

înmatriculat 155 persoane, la Licenţă români de pretutindeni 

(R.Moldova şi Ucraina) – 16. 

De asemenea, la programele de studii universitare de masterat s-

au înmatriculat 187 de persoane, la masterat români de 

pretutindeni – 23 de candidaţi şi la Conversie profesională – 64 

de persoane. 

Astfel, cei 794 de candidați înmatriculați în sesiunea de admitere 

de toamnă se alătură celor 2.716 candidați înmatriculați după 

prima sesiune de admitere din acest an, ce s-a desfăşurat în 

perioada 25-28 iulie 2017. 

„Peste 3.500 de noi studenți la programele de licență, master și 

doctorat ale Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava în urma 

admiterii din acest an, cel mai bun rezultat din ultimii 5 ani”, a 

precizat prorectorul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, 

responsabil cu activitatea ştiinţifică, prof.univ.dr.ing. Mihai 

Dimian, pe pagina sa de socializare. 

În acest an, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava a scos la 

concurs, pentru cele zece facultăți 1.715 locuri bugetate și 2.350 

de locuri cu taxă pentru programele de licență și masterat, cursuri 

de zi, precum și 580 de locuri la studiile universitare de licenţă 



forma de învăţământ la distanţă (ID). 

Totodată, USV a promovat, la doctorat, 35 de locuri fără taxă și 

94 de locuri cu taxă, dar şi 410 locuri, cu taxă, pentru programele 

de conversie profesională şi 1.300 de locuri pentru programele 

de formare continuă. 
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Studenții Universității „Ștefan cel Mare” Suceava au depus peste 

2.300 de cereri de cazare pentru cele 1.070 de locuri disponibile 

în cele cinci cămine ale universității. Abia de anul viitor însă 

numărul locurilor disponibile ar putea fi mai mare, după ce USV 

va lua în administrare căminul de la Liceul Alimentar. 

Prorectorul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, responsabil 

cu baza materială şi probleme studenţeşti, prof. univ. dr. ec. 

Gabriela Prelipcean, a declarat, miercuri, pentru NewsBucovina 

că, noul an universitar va debuta luni, pe 2 octombrie, și pentru 

http://www.newsbucovina.ro/


ca totul să fie în ordine, în această vară s-au efectuat lucrări de 

igienizare, reparații curente și mici modernizări. 

Gabriela Prelipcean a precizat că universitatea suceveană se 

confruntă cu o problemă în ceea ce privește locurile de cazare, 

iar în acest an aproximativ 50% din solicitările pentru un loc în 

cămin nu vor putea fi onorate. 
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În cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava funcționează 

un Laborator de Incubare a Afacerilor, un spațiu în care 

studenții, dar și absolvenții instituției pot urma două cursuri de 

formare profesională pentru manager de proiect şi pentru 

dobândirea de competenţe antreprenoriale. 

Prorectorul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, responsabil 

cu baza materială şi probleme studenţeşti, prof. univ. dr. ec. 

Gabriela Prelipcean, a declarat, miercuri, pentru NewsBucovina 

că în cadrul universității sucevene, prin Laboratorul de Incubare 

a Afacerilor, sunt acreditate două cursuri, unul de competențe 

antreprenoriale și unul de manager de proiect. 

„Acest laborator împreună cu regulamentul de funcționare a 

societăților antreprenoriale pentru studenți pot reprezenta forme 

prin care studenții, dar și absolvenții noștri pot veni să lucreze 

aici, să-și dezvolte o afacere, prin urmarea acestor cursuri și prin 

obținerea certificatelor”, a spus Gabriela Prelipcean. 

Prorectorul USV a precizat că profesorii și cercetătorii din cadrul 

Laboratorului de Incubare a Afacerilor desfășoară și activități de 

consultanță, coaching și mentoring. 

În ceea ce privește cursul de manager de proiect, acesta acoperă 

tematica necesară pentru ocuparea unui post de manager de 



proiect, indiferent de tipul de proiect sau locul de muncă de bază 

al persoanei nominalizate să îndeplinească această funcție. 

De asemena, cursul pentru dobândirea de competențe 

antreprenoriale reprezintă un curs de inițiere care sprijină ideile 

de dezvoltare a micilor afaceri în Bucovina, prin dezvoltarea 

abilităților antreprenoriale pentru cei interesaţi să inițieze sau să 

dezvolte o afacere. 
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Peste 1200 de studenţi au beneficiat de burse de excelenţă, de 

performanţă, de merit, burse sociale şi speciale, alături de alte 

forme de sprijin financiar acordate pe parcursul celui de-al doilea 

semestru al anului universitar în curs de către Universitatea 

„Ştefan cel Mare” din Suceava. 

Într-un comunicat de presă al USV se precizează că sumele 

aferente acestor burse au fost virate în avans în perioada aprilie-

august pentru a veni în întâmpinarea nevoilor studenţilor. 

„Menţionăm faptul că, pe lângă sumele provenite de la bugetul 

de stat, USV a suplimentat valoarea totală a burselor acordate cu 

346.652 lei, sumă alocată din venituri proprii. Prin urmare, 

pentru luna septembrie nu au mai rămas diferenţe de plată, cu 

excepţia studenţilor care beneficiază de burse sociale (studenți 

orfani și/sau în plasament și studenți bolnavi) și studenților care 

primesc burse speciale de performanță culturală, artistică și 

sportivă”, se arată în comunicatul de presă. 
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Sâmbătă, 23 septembrie, în etapa a IV-a a Ligii Naţionale de 

handbal masculin, CSU Suceava va evolua în deplasare, pe 

terenul celor de la Politehnica Timişoara.  

Antrenorul principal al sucevenilor, Adi Chiruţ, speră ca echipa 

sa să-şi revină după meciul pierdut etapa trecută, pe propriul 

teren, în faţa vice-campioanei CSM Bucureşti, după o primă 

repriză excelentă. 
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CSU Suceava joacă sambată, de la ora 16.00, pe terenul 

Politehnicii Timisoara, intr-un meci din cadrul etapei a IV-a a 

Ligii Zimbrilor la handbal masculin. 

Aflati la cea de-a treia deplasare din ultimele trei saptamani, 

universitarii se asteapta la o lupta crancena pe malul Begai, unde, 

in opinia antrenorului principal Adrian Chirut, castig de cauza va 

avea echipa care va gestiona mai bine finalul de meci.  „Venim 

dupa un meci cu CSM Bucuresti, pe care l-am pierdut dupa ce 

timp de 45 de minute am fost acolo, in joc. Sper ca acest lucru sa 

nu-i afecteze pe jucatori, iar la Timisoara sa luptam la fel si sa nu 

mai repetam greselile din ultima partida. Eu unul cred ca suntem 

bine pregatiti si, daca reusim sa gestionam mai bine finalul de 

joc, putem castiga. Pe de alta parte, Timisoara este una dintre 

cele mai in forma echipe din Liga Nationala, are un joc foarte 

bun, nu pierd mingea usor si vom avea parte de o lupta 

crancena”, a declarat antrenorul Adrian Chirut inaintea duelului 

cu Politehnica. La randul sau, portarul Cristi Tcaciuc se intoarce 



in orasul sau natal increzator ca formatia suceveana poate 

produce surpriza. „Intalnim o echipa foarte buna, dar cred ca 

putem sa o batem. Avem forta sa ne intoarcem cu puncte de 

acolo, ceea ce ar insemna o surpriza. Si colegii cred acelasi 

lucru, nu mai ramane decat sa fim montati la ora jocului pentru a 

reusi acest lucru”, crede portarul CSU-ului. 

Cu exceptia lui Bogdan Soldanescu si Sebastian Polocoser, care 

se recupereaza dupa operatii, gruparea suceveana are restul 

lotului valid pentru aceast meci. 
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 Aproximativ 3.500 de student s-au inmatriculat la facultatile din 

cadrul Universitatii „Ștefan  cel Mare” Suceava in anul 

universitar 2017-2018. 

Universitate „Ștefan cel Mare” Suceava a organizat doua sesiuni 

de admitere, iar in urma acestora, aprroximativ 3.500 de tineri s-

au inmatriculat. La programele de studii universitare de licenţă 

Zi s-au înmatriculat 349 persoane, la programele de studii de 

licenţă Învăţământ la Distanţă s-au înmatriculat 155 persoane, la 

http://www.gazetasv.ro/


Licenţă români de pretutindeni (R.Moldova şi Ucraina) – 16. 

De asemenea, la programele de studii universitare de masterat s-

au înmatriculat 187 de persoane, la masterat români de 

pretutindeni – 23 de candidaţi şi la Conversie profesională – 64 

de persoane. 
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Știri Suceava 

 

În cadrul workshopului „Studii de teren în potamologia 

ortotidală”, care va avea loc în Amfiteatrul E129 al Universității 

Ștefan cel Mare din Suceava în data de 30 septembrie 2017, 

începând cu ora 9:00, vor fi prezentate rezultate ale cercetarilor 

efectuate în cadrul proiectului PN-II-RU-TE-2014-4-2900.  

Proiectul a fost finanțat de UEFISCDI pentru a identifica, prin 

studii de teren efectuate pe teritoriul României, areale în care 

râurile prezintă oscilații ortomareice ale parametrilor apei.  

Studii de teren și măsurători din cadrul acestui proiect au fost 

realizate în situri având substrat calcaros/dolomitic și ape de 

suprafață termale, de amestec și reci în areale suprapuse pe 

localitățile Băile Felix, Moneasa, Geoagiu-Băi, Băile Herculane, 

Hârșova și împrejurimile acestora.  

Concluziile analizelor efectuate în perioada 2015-2017 vor fi 

expuse în acest workshop pentru informarea comunității 

științifice și pentru popularizarea potamologiei ortotidale către 

publicul larg. 

http://www.vivafm.ro/
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