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Un nou program de masterat se prefigurează în cadrul 

Facultății de Drept și Științe Administrative, de la 

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava - Drept penal și 

criminalistică. Dacă va primi undă verde din partea 

ARACIS (Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în 

Învăţământul Superior), specializarea va figura în oferta 

Universității din toamna acestui an şi va avea locuri atât la 

buget, cât şi la taxă. 

„Înființarea acestui program de masterat a fost aprobată de 

Senatul Universității, momentan aflându-ne în etapa în care 

elaborăm dosarul pentru ARACIS, în vederea autorizării. 

Am lucrat la planul de învățământ, dispunem și de resursa 

umană, avem în vedere toate criteriile impuse de ARACIS. 

Este un program foarte așteptat atât de studenții de la Drept, 

cât și de cei care deja lucrează în domeniu sau de cei 

pasionați. Erau absolvenți care se îndreptau către alte centre 

universitare din țară pentru că aici nu exista acest master și 

vrem să le oferim acestora posibilitatea să poată rămâne aici 

pentru completarea studiilor. Masteranzii vor aprofunda 

dreptul penal, criminalistica transfrontalieră, metode 

moderne de investigare în criminalistică, științe 

penintenciare, etică și integritate, abuzul de drept etc”, a 



explicat Camelia Ignătescu, decanul Facultății de Drept și 

Științe Administrative. 

Programul va avea o durată de doi ani. Dosarul trimis de 

facultate va fi evaluat de ARACIS, care va avea în vedere o 

serie de criterii și de indicatori de calitate referitori la 

resursele umane, spațiile de învățământ, planuri de 

învățământ, discipline etc. 

Dacă sunt îndeplinite toate criteriile, ARACIS autorizează 

programul, iar ulterior acesta poate fi acreditat. 

Facultatea de Drept și Științe Administrative de la USV 

funcționează din anul 2016, când s-a desprins, împreună cu 

programele sale de studii de licență (Administrație Publică 

și Drept) și cu cele de masterat (Drept European și 

Management și Administrație Europeană) din Facultatea de 

Științe Economice și Administrație Publică, în cadrul căreia 

a existat încă din 1995. Anul trecut, la oferta facultății s-a 

adăugat programul de licență Poliție locală. 
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Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) 

organizează cea de-a XI-a ediţie a concursului pentru elevi 

„Student pentru o zi”, competiţie dedicată liceenilor din 

clasele a XI-a şi a XII-a, din Regiunea Nord-Est a ţării. 

Manifestarea va avea loc sub forma unui concurs individual, 

pentru elevii claselor a XII-a, în luna aprilie, şi sub forma 

unui concurs tematic pe echipe, pentru elevii claselor a XI-



a, în luna mai. 

Mai multe detalii privind înscrierea şi desfăşurarea acestei 

manifestări pot fi găsite pe website-ul  

http://www.1zi.usv.ro/. 

  

Vizite în campus 

La clasa a XII-a, durata testului va fi de 2 ore, elevii urmând 

să fie testaţi la Istorie, Geografie, Filosofie, Psihologie, 

Limba Română, Limba Engleză, Limba Franceză, Limba 

Spaniolă, Limba Italiană, Comunicare şi Relaţii Publice, 

Economie, Electrotehnică, Energetică şi Electromecanică, 

Proiectare asistată de calculator în AutoCAD, Controlul şi 

expertiza produselor alimentare, Ingineria produselor 

alimentare, Gastronomie, Ecologie şi Protecţia Mediului. 

Înscrierile se pot face până la data de 9 aprilie. 

De cealaltă parte, la clasa a XI-a, echipe formate din trei 

elevi vor elabora proiecte ce abordează una din 

temele/problemele/proiectele propuse (Electrotehnică, 

Energetică şi Electromecanică, Fizică distractivă, Ingineria 

produselor alimentare, Controlul şi expertiza produselor 

alimentare, Ingineria produselor alimentare, Gastronomie, 

Ecologie şi Protecţia Mediului, Istorie, Geografie, Filosofie 

şi Psihologie, Limba Franceză). 

Înscrierile se desfăşoară până pe 4 mai 2018. 

Premiile constau în cadouri personalizate cu sigla USV şi 

scutiri la taxele de înscriere şi înmatriculare pentru cei care 

http://www.1zi.usv.ro/


aleg să-şi continue studiile în cadrul instituţiei. 

Elevii participanţi şi profesorii însoţitori vor fi invitaţi să 

viziteze campusul universitar (biblioteca, laboratoare de 

specialitate, Observatorul Astronomic, Complexul de 

Nataţie şi Kinetoterapie), să cunoască oferta educaţională a 

USV, să asiste la o prelegere a unui cadru universitar şi să 

participe la diverse activităţi recreative alături de studenţii şi 

profesorii USV.  

Cadrele didactice sunt invitate să participe la atelierul 

intitulat „Direcţiile educaţiei pentru o nouă revoluţie 

industrială”, susţinut de prof. univ. dr. Mihai Dimian, 

ordonatorul de credite al USV. De asemenea, toţi 

participanţii vor putea lua prânzul la Restaurantul USV, 

masă oferită de organizatori. 
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În cadrul programului „Şcoala altfel”, şcoli din judeţul 

Suceava şi din judeţele limitrofe au inclus în programul lor 

activităţi de încurajare şi promovare a lecturii, stabilind şi 

vizite la Biblioteca Universităţii „Ştefan cel Mare” din 

Suceava (USV). 

Elevii au fost informaţi despre colecţiile enciclopedice şi 

specializate, categoriile de utilizatori ce pot beneficia de 

serviciile bibliotecii, au intrat în toate spaţiile de lectură şi 

împrumut, inclusiv în sălile cu acces liber la raft, care 

uşurează căutarea prin modul de aranjare a publicaţiilor pe 

domenii (după normele de clasificare CZU). Elevii au putut 



afla modalitatea de înscriere la Biblioteca Universităţii 

„Ştefan cel Mare”, pe baza unui permis de bibliotecă sub 

formă de card electronic. 

Şcolarii au identificat posibilităţile de căutare a informaţilor 

necesare, prin intermediul catalogului online disponibil, 

accesând pagina www.biblioteca.usv.ro , din orice zonă 

conectată la o reţea de internet. De asemenea, prin 

intermediul resurselor electronice disponibile prin proiectul 

AnelisPlus, utilizatorii au posibilitatea de a filtra şi selecta 

informaţii din bazele de date puse la dispoziţie prin această 

platformă electronică. 

În cadrul programului „Şcoala altfel” au călcat pragul 

Bibliotecii universitare aproximativ 1.500 de elevi, însoţiţi 

de cadre didactice şi bibliotecari de la şcoli şi licee precum: 

Şcoala Gimnazială Nr. 4 Suceava, Şcoala Gimnazială 

Milişăuţi, Liceul Tehnologic „Oltea Doamna” Dolhasca, 

Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni, Colegiul de 

Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, Colegiul Naţional 

„Mihai Eminescu” Suceava, Şcoala Gimnazială Nr. 3 

Suceava, Liceul Tehnologic ”Ştefan cel Mare” Cajvana, 

Colegiul de Informatică „Spiru Haret” Suceava, Colegiul 

Naţional „Nicu Gane” Fălticeni, Liceul Tehnologic „Ion 

Nistor” Vicovu de Sus, Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan 

Cuza” Suceava, Clubul de marketing Suceava. 

Potrivit reprezentanţilor USV, „colectivul Bibliotecii 

Universităţii din Suceava a reuşit semnarea unui important 

număr de parteneriate cu şcoli, licee, instituţii de cultură şi 

media, în vederea deschiderii porţilor cunoaşterii şi a 

http://www.biblioteca.usv.ro/


satisfacerii nevoii de carte pentru întreaga comunitate”. 
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Profesori de istorie din întreg județul Suceava au participat, 

vineri, la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava la 

prima ediție a Simpozionului Ştiinţific Naţional Probleme 

metodico-ştiinţifice în învăţământul istoric gimnazial şi 

liceal. Unirea Basarabiei cu România. Organizat de 

Facultatea de Istorie și Geografie. 

Bucurându-se de participarea a circa 60 de cadre didactice 

din învățământul preuniversitar, simpozionul a fost deschis 

de prof. univ. dr. Ştefan Purici, prorector al Universității 

„Ştefan cel Mare” din Suceava, și prof.  Anişor Vasiliu, 

inspector de Istorie în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean 

Suceava. 

În cadrul simpozionului au susținut comunicări Florin 

Pintescu, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, 



Rodica Cozaciuc , Colegiul Naţional „Mihai Eminescu“ 

Suceava, Ștefan Purici, Universitatea „Ştefan cel Mare” din 

Suceava, Ciprian Vrînceanu, Liceul Teoretic „Ion Luca’’ 

Vatra Dornei, Petrică Ciocan,  Colegiul Naţional „Dragoş 

Vodă“ Câmpulung Moldovenesc, Marian Olaru,  Colegiul 

Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi“ Rădăuţi, Didina 

Petrișor,  Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare“ Suceava și 

Radion Palaghia, Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu“. 

În partea a doua a reuniunii, a avut loc Adunarea de 

reînființare a filialei judeţene Suceava a Societăţii de Ştiinţe 

Istorice din România și au fost organizate alegerile pentru 

desemnarea conducerii filialei. De precizat este că în zona 

Rădăuți funcționează o filială condusă de prof. Ionel 

Mitrofan, cadru didactic la Şcoala Gimnazială ,,Dimitrie 

Cantemir” Rădăuţi. 

Domnul prof.  Anişor Vasiliu, inspector de Istorie la ISJ 

Suceava a prezentat succint date privitoare la obiectivele 

societății, principalele prevederi ale Statutului organizației, 

subliniind că, din păcate, domnul prof. univ. dr. Bogdan 

Murgescu, președintele Societăţii de Ştiinţe Istorice din 

România, nu a putut fi prezent la întrunirea de la Suceava, 

dar a trimis un mesaj de salut. 

Cu acest prilei, Societatea de Științe Istorice din România a 

transmis un mesaj pentru istoricii suceveni pe care îl 

prezentăm integral. 

„Societatea de Științe Istorice din România, care este cea 

mai cuprinzătoare asociație profesională din domeniul 

istoriei, cuprinzând deopotrivă profesori din învățământul 



gimnazial și liceal, cercetători, profesori universitari, 

arhiviști, muzeografi, studenți și alți iubitori ai istoriei, 

salută inițiativa colegilor suceveni de a reînființa filiala 

SȘIR de la Suceava și de a reînnoda o tradiție care a fost 

foarte bogată în trecut. Sunt convins de faptul că atât prin 

eforturi proprii, cât și în cooperare cu filiala deja existentă 

de la Rădăuți, colegii suceveni vor putea contribui 

semnificativ la îmbogățirea cunoașterii istorice, atât în ceea 

ce privește Bucovina, cât și în ceea ce privește ansamblul 

istoriei naționale și universale. Mă bucur foarte mult să 

putem conlucra pentru binele comun al breslei istoricilor, ca 

și al întregii societăți românești, aflate acum sub semnul 

celebrării Centenarului Marii Uniri din 1918”, se arată în 

mesajul semnat de prof. univ. dr. Bogdan Murgescu, 

președintele Societăţii de Ştiinţe Istorice din România. 
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În sala lectoratului de limba franceză din Universitatea 

„Ştefan cel Mare” din Suceava a avut loc luni, 26 martie 

a.c., masa rotundă intitulată „Meseria de Traducător”, prima 

dintr-o serie de întâlniri dedicate meseriilor pe care le pot 

practica absolvenții studiilor de litere. Evenimentul a fost 

organizat pentru studenții din anul I, în cadrul proiectului 

ROSE/ MIRAGES FLSC (Metode inovatoare împotriva 

riscului de abandon şi pentru ameliorarea gestionării 

propriei evoluţii de către studenţii Facultăţii de Litere şi 

Ştiinţe ale Comunicării). 

Potrivit unui comunicat al USV, studenții prezenți la 

întâlnirea moderată de Raluca-Nicoleta Balaţchi şi Daniela 



Hăisan au avut ocazia să discute despre avantajele şi 

provocările acestei profesii cu doi traducători experimentați: 

prof. univ. dr. Albumița Muguraş Constantinescu, autoare a 

15 traduceri de cărți de literatură şi științe umaniste 

publicate la edituri de prestigiu precum Univers, Nemira, 

Polirom, Institutul European, şi Mihaela Arnat, traducătoare 

şi interpretă free-lancer cu o bogată experiență de lucru în 

domeniul traducerii comunitare. 

Sursa citată a menționat că Facultatea de Litere și Științe ale 

Comunicării, în calitate de beneficiar, a început 

implementarea proiectului ROSE/MIRAGES FLSC 

începând cu luna decembrie 2017, urmând ca activităţile 

prevăzute să se desfăşoare pe o perioadă de trei ani. 

Proiectul MIRAGES FLSC, cu o valoare totală de 341.768 

lei, este finanţat de Banca Internațională pentru 

Reconstrucție și Dezvoltare, ca parte din schema de granturi 

pentru universități, derulată în cadrul Proiectului mai larg 

privind Învățământul secundar, intitulat ROSE şi gestionat 

de Ministerul Educaţiei Naţionale prin Unitatea de 

Management al Proiectelor cu Finanţare Externă. 

 

 


