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Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava alocă, pentru anul 

universitar 2018 – 2019, pentru studiile de licență – zi, de la 

cele zece facultăți, 38 de locuri fără taxă pentru absolvenții 

liceelor din mediul rural. 

Potrivit ofertei de școlarizare pentru anul universitar 2018 – 

2019, de la USV, cele mai multe locuri pentru tinerii cu 

diplomă de bacalaureat, care au absolvit licee din mediul 

rural, se regăsesc la Facultatea de Științe Economice și 

Administrație Publică, iar cele mai puține la Facultatea de 

Inginerie Alimentară și la Facultatea de Științe ale 

Educației. 

Astfel, la Facultatea de Științe Economice și Administrație 

Publică din cadrul USV sunt atribuite 9 locuri bugetate, la 

Facultatea de Educație Fizică și Sport 6 locuri, în timp ce la 

Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică și 

Management, la Facultatea de Inginerie Electrică și Știința 

Calculatoarelor și la Facultatea de Litere și Științe ale 

Comunicării sunt atribuite câte 5 locuri. 

De asemenea, absolvenții liceelor din mediul rural au la 

dispoziție câte 2 locuri la Facultatea de Drept și Științe 

Administrative, la Facultatea de Istorie și Geografie și la 



Facultatea de Silvicultură. 

Un singur loc este prevăzut la Facultatea de Științe ale 

Educației, dar și la Facultatea de Inginerie Alimentară. 

Precizăm că Ministrul Educaţiei Naţionale, Valentin Popa, a 

anunțat, la începutul acestei luni, la Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava, că absolvenții de licee aflate în 

mediul rural vor avea la dispoziție, începând cu anul 

universitar 2018 – 2019, 2.000 de locuri speciale la 

admiterea la facultate, așa cum se întâmplă și în cazul 

romilor sau a etnicilor români. 

În ceea ce privește locurile alocate romilor, USV a prevăzut 

pentru admiterea din acest an 10 locuri bugete la studiile de 

licență, respectiv câte un loc pentru fiecare facultate din 

cadrul universității. 

Potrivit Calendarului de admitere, înscrierile pentru prima 

sesiune au loc în perioada 9-19 iulie, fără sâmbătă și 

duminică, urmând ca probele de concurs să se desfășoare în 

zilele de 18 și 19 iulie. Afişarea rezultatelor este programată 

pentru data de 20 iulie, iar depunerea contestaţiilor pentru 

data de 20 iulie, între orele 13.00 – 16.00. Rezultatele finale 

vor fi afișate în data de 23 iulie, urmând ca înmatriculările 

să se desfășoare între 23 și 26 iulie, pe 27 iulie urmând să 

fie afișate și rezultatele finale. 
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Echipa de handbal juniori IV a Clubului Sportiv Universitar 

din Suceava, pregătită de antrenorul Florin Ciubotariu, a 

participat zilele trecute la turneul final al Campionatului 



 echipe din țară Național, ce a avut loc la Baia Mare. 
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Pentru a promova oferta educațională și facilitățile pe care 

USV le oferă, rectorul Mihai Dimian a solicitat conducerii 

Primăriei Suceava să asigure publicitatea gratuită pe două 

sau mai multe autobuze. 

„Considerăm că acest sprijin ar avea un efect benefic asupra 

noastră, a tuturor, întrucât un număr mare de studenți, dar și 

efervescența specific studențească contribuie la bunăstarea 

și prosperitatea întregului municipiu”,  a transmis rectorul 

USV, Mihai Dimian. 

Acesta a precizat și faptul că în Centrul universitar Iași 

există un program comun între universități, Primărie și 

Compania de transport public local, denumit Traseul 

Universitar, prin care se promovează oferta universitară a 

centrului, având totodată și opriri la fiecare universitate. 

Darie Romaniuc, directorul TPL Suceava, a transmis că este 

de acord ca pentru un timp limitat, stabilit de către Consiliul 

Local Suceava, să pună la dispoziție două autobuze pentru 

promovarea ofertei educaționale și a facilităților 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 
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