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Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava pregăteşte 

concursul de admitere pentru ciclurile de studii de licență, 

masterat şi doctorat la cele 10 facultăți ale sale. Instituția 

suceveană deschide comunității absolvenților 

învățământului preuniversitar şi universitar din regiunea de 

Nord-Est oportunități de dezvoltare academică şi 

profesională prin programe de studiu structurate pe cinci arii 

europene de învățământ superior – ştiințe sociale, ştiințe 

inginereşti, ştiințe ale naturii, ştiințe umaniste şi ştiințe 

biomedicale. În acest an, USV scoate la concurs, pentru 

toate formele de învățământ, circa 5000 de locuri, dintre 

care peste 2200 sunt bugetate. 

Ciclul studiilor universitare de licență include un număr de 

42 de programe, având forma de învățământ de zi, cu 1.170 

de locuri finanțate de la buget şi 1.170 locuri cu taxă. Dintre 

locurile finanțate, 10 sunt alocate candidaților de etnie 

rromă, iar 38 sunt destinate absolvenților de licee din 

mediul rural. Oferta programelor de licență mai include şi 

250 de locuri bugetate pentru etnicii români de pretutindeni, 

dintre care 240 sunt cu bursă. Forma de învățământ la 

distanță (ID) beneficiază de un număr de 530 de locuri, 

repartizate pe 9 programe de studiu. 



Pentru studiile universitare de masterat, structurate pe 36 de 

programe, universitatea oferă 595 de locuri fără taxă, dintre 

care 10 sunt alocate candidaților de etnie rromă şi 130 

etnicilor români de pretutindeni. Alte 940 de locuri sunt 

disponibile pentru forma de învățământ cu taxă. 

În ceea ce priveşte studiile de doctorat, oferta vizează 15 

domenii, cu un total de 49 de locuri (dintre care 2 locuri 

pentru rromi, 25 cu bursă, pentru forma de învățământ cu 

frecvență, şi 24 fără bursă, pentru forma de învățământ cu 

frecvență şi cu frecvență redusă). 12 locuri sunt destinate 

etnicilor români de pretutindeni (10 dintre acestea fiind cu 

bursă). Acestora li se mai adaugă 70 de locuri cu taxă. 

De asemenea, USV oferă 300 locuri, cu taxă, pentru 10 

programe de conversie profesională şi 200 de locuri pentru 

cursuri de formare continuă. 

În 2018, oferta educațională a USV este concentrată pe 

încurajarea tinerilor să studieze în domenii prioritare de 

dezvoltare ale României, aşa cum sunt ele definite în 

Strategia națională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-

2020, precum şi pe formarea inițială a viitoarelor cadre 

didactice. 

Sesiunea de admitere 2018 se desfăşoară în perioada 9-19 

iulie, fără sâmbătă şi duminică, urmând ca pentru locurile 

rămase neocupate să se organizeze o nouă sesiune în 

perioada 10 – 13 septembrie, fără sâmbătă şi duminică. 

Pentru a confirma locul ocupat, candidatul declarat admis 

are obligația de a se înmatricula cel târziu până la data de 26 

iulie, pentru sesiunea de vară, respectiv 19 septembrie, 



pentru sesiunea de toamnă. 

Informații detaliate despre procesul de Admitere 2018, 

actualizate constant, pot fi obținute consultând pagina 

http://www.admitere.usv.ro/. 
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Pompierii militari și voluntarii ISU Suceava au răspuns 

invitației transmise de către coordonatorul Departamentului 

„Sănătate și mediu”, din cadrul proiectului „Zile și Nopți 

Studențești” desfășurat luna aceasta la Universitatea „Ștefan 

cel Mare”, și au efectuat o activitate de instruire în 

acordarea primului ajutor medical, pentru toți cei interesați.  
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Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava a fost reprezentată, 

în perioada 18-20 mai a.c., de prof. univ. dr. Mihai Dimian, 

Ordonatorul de credite al universității, și prof. univ. dr. 

Ștefan Purici, Prorector cu imaginea universității, relații 



educațională în Japonia 

 

internaționale și dezvoltare europeană, la cea de-a VII-a 

ediție a Târgului European pentru Învățământul Superior din 

Japonia. 

Potrivit reprezentanților USV, evenimentul a fost organizat 

de Delegația Uniunii Europene în Japonia și Direcția 

Generală pentru Educație și Cultură a Comisiei Europene, în 

parteneriat cu Agenția Campus France, Serviciul de 

Schimburi Academice German (DAAD), Universitatea 

Meiji și Osaka International House. 

„Programul delegației sucevene în Japonia a cuprins 

întâlniri bilaterale cu reprezentanții unor importante 

universități nipone, precum Universitatea de 

Electrocomunicații Tokyo, Universitatea Metropolitană 

Tokyo, Universitatea Meiji Tokyo, Universitatea 

Kumamoto, Universitatea Internațională Akita și 

Universitatea Kochi, în cadrul cărora s-au analizat 

domeniile de interes comun, s-au scos în evidență direcțiile 

importante de cooperare bilaterală în educație și cercetare,  

precum și perspectivele de încheiere a unor acorduri de 

parteneriat româno-nipon, inclusiv în cadrul programului 

Erasmus+ la care au acces și universitățile japoneze 

începând de anul trecut”, a menționat sursa citată. 

„Târgul European pentru Învățământul Superior din Japonia 

a fost vizitat de aproximativ 1500 de elevi și studenți 

interesați de programele celor peste 70 de universități din 

Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cehia, Danemarca, 

Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Ungaria, Irlanda, 

Italia, Olanda, Polonia, România, Spania, Suedia, Elveția și 



Marea Britanie. La eveniment au participat și reprezentanți 

ai misiunilor diplomatice europene și ai altor instituții direct 

implicate în dezvoltarea mobilităților academice 

internaționale”, au precizat reprezentanții USV. 

 

 

M.T. 

 

 

 

Reprezentanți ai 

Universității de Știință și 

Tehnologie din Hebei – 

China, în vizită la USV 

 

 

www.newsbucovina.ro 

 

Social 

 

În contextul organizării de către Facultatea de Inginerie 

Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor din USV a două 

evenimente internaționale – Concursul Internațional 

Studențesc de Calculatoare HARD & SOFT (20 – 27 mai 

2018, a XXV-a ediție) și Conferința Internațională 

Development and Application Systems (24 – 26 mai 2018, a 

XIV-a ediție) –, USV a primit vizita reprezentanților 

Universității de Știință și Tehnologie din Hebei, China. 

Potrivit unui comunicat de presă al USV, la întâlnirea care a 

avut loc miercuri, 23 mai 2018, au participat prof. univ. dr. 

Ștefan Purici, Prorector Relații Internaționale, prof. Liu 

Guoqiang, Coordonatorul echipei de studenți ai Universității 

de Știință și Tehnologie din Hebei, participantă la concursul 

internațional studențesc HARD & SOFT, Fan Jinling, 

Director Adjunct al Centrului pentru Inovare și 

Antreprenoriat și Antrenor 1 și conf. univ. dr. Wang 

Zhenzhou, Antrenor 2. 

„Partenerii chinezi și-au exprimat satisfacția cu privire la 

buna organizare a concursului HARD & SOFT, declarând 

faptul că studenții chinezi sunt încântați de participarea la 

acest eveniment și speră să facă față temei-proiect propusă 



de juriul internațional. Aceștia au menționat faptul că își 

doresc să devină participanți permanenți ai acestui concurs 

internațional”, a arătat sursa citată. 

De asemenea, reprezentanții celor două universități au 

discutat despre mobilitățile studenților și participarea la 

concursurile studențești internaționale pe care ambele 

universități le organizează. 

În acest sens, Universitatea de Știință și Tehnologie din 

Hebei, China va invita să participe studenți și cadre 

didactice din USV la concursul internațional în domeniul 

Roboticii, desfășurat anual în Hebei. 

Totodată, părțile au convenit să identifice resursele necesare 

pentru a susține mobilitățile studenților de un semestru sau 

de un an la universitatea parteneră, urmând să semneze un 

acord în acest sens în lunile următoare. 

Astfel, cele două universități intenționează să ofere anual, 

pe bază de reciprocitate, unui anumit număr de studenți, 

masteranzi și doctoranzi posibilitatea de a urma stagii de 

formare, cercetare sau de practică în instituția parteneră. 
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Senatul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava a aprobat, 

în ședința din 17 mai 2018, structura anului universitar 2018 

– 2019, precum și perioadele de concediu pentru personalul 

didactic al USV. 

Potrivit hotărârii, semestrul I al anului universitar 2018 – 

2019 va începe pe 1 octombrie a.c. și se va încheia pe 20 

ianuarie 2019. Studenții vor avea parte de o vacanță de iarnă 

în perioada 24 decembrie 2018 – 6 ianuarie 2019, urmând 

ca sesiunea de iarnă să se desfășoare  în perioada 21 

ianuarie 2019 – 10 februarie 2019. 

O altă vacanță este programată între 11 februarie și 17 

februarie 2019, iar sesiunea de restanțe între 18 februarie 

2019 și 24 februarie 2019. 

Conform calendarului aprobat de Senatul USV, semestrul al 



doilea va debuta pe 25 februarie 2019 și se va încheia pe 9 

iunie 2019. 

Vacanța de Paște va fi între 29 aprilie 2019 și 5 mai 2019, 

iar sesiunea se va desfășura în perioada 10 iunie – 30 iunie 

2019. Sesiunea de restanțe va avea loc în intervalul 1-7 iulie 

2019. 

USV mai arată că în anul universitar 2018 – 2019 fiecare 

cadru didactic va avea prevăzut în fișa postului un număr de 

1.648 de ore, dar și 45 de zile de concediu.  De asemenea, 

anul universitar 2019 – 2020 va începe pe 30 septembrie 

2019. 
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Echipa de minihandbal a Universităţii „Ştefan cel Mare” din 

Suceava, pregătită de profesorul Daniel Ionasciuc, a reuşit 

să se califice la turneul final al Campionatului Naţional, 

rezervat copiilor născuţi în anul 2007 (şi mai mici) după ce 

a câştigat turneul semifinal ce s-a desfăşurat zilele trecute la 

Huşi. 
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Atleţii de la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava s-

au întors cu şapte medalii de la Campionatul Naţional 

Universitar pentru seniori, tineret şi juniori I, competiţie 

care s-a desfăşurat la Pitesti. 
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În perioada 22-23 mai, la București, s-a desfășurat finala 

națională a celei mai importante competiții de antreprenoriat 

din țară, Company of the year 2018, organizată de Junior 

Achievement România. În urma parcurgerii mai multor 

etape, echipa Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava 

(USV), Urban Bike Suceava, a fost una din cele 11  echipe 

finaliste la secțiunea studenți, dintr-un total de 300 de 

echipe înscrise în competiție (secțiunile elevi și studenți). 

Proiectul echipei USV presupune implementarea unui 

sistem electronic de închiriat biciclete în orașul Suceava. 

Bicicleta poate fi ridicată din punctul A și returnată în 

punctul B, acest lucru fiind posibil cu ajutorul unei aplicații 

ușor de utilizat. Inițial, se descarcă gratuit aplicația, apoi se  

selectează bicicleta pe care clientul dorește să o ridice, iar 

aplicația utilizează tehnologia Bluetooth a telefonului pentru 

a debloca electronic bicicleta din suport. 

Echipa a fost alcătuită din Filip Alina Alexandra, Guluță 

Remus, Scutariu Mihaela Bianca, Tapalagă Maria-Cătălina 

și Țaran Ana Maria, de la Facultatea de Inginerie 

Alimentară din cadrul USV, coordonați de conf.univ.dr.ec. 



Ovidiu-Aurel Ghiuță, care a declarat: „Suntem la prima 

participare la această competiție și a fost onorant să 

ajungem în finală. Personal, am fost selectat și în susținerea 

unui webminar cu tema Marketing și cercetarea de piață, în 

cadrul Incubatorului JA Bizz Factory, ce a precedat finala. 

Am văzut proiecte deosebite, atât la secțiunea elevi, cât și la 

cea destinată studenților. Participanții au dat dovadă de 

pasiune, creativitate și adaptare la noile tehnologii. Acestă 

competiție, gestionată de Junior Achievement România, este 

benefică studenților deoarece le confirmă, chiar înainte de 

angajare, că ceea ce fac ei la ore se aplică și în practică, 

cerințele acestei competiții fiind similare cerințelor 

proiectului de grup pentru activitatea pe parcurs la 

disciplinele din domeniul Marketingului sau 

Antreprenoriatului. Anul acesta am participat în cadrul 

competiției cu trei echipe de studenți de la Facultatea de 

Inginerie Alimentară și Facultatea de Inginerie Electrică și 

Știința Calculatoarelor.” 

 


