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Sesiunea de admitere din iulie a început luni  la 

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, care organizează 

concurs pentru ocuparea celor aproximativ 5000 de locuri. 

În prima zi s-au înscris 133 de candidaţi pentru programele 

de studii de licenţă, masterat şi de conversie profesională. 

Potrivit informațiilor transmise de USV, pentru studiile 

universitare de licenţă cursuri de zi s-au înscris 75 de 

candidaţi cu un total de 111 opţiuni, pentru licenţă- 

învăţământ la distanţă s-au înscris 15 candidaţi cu un total 

de 16 opţiuni, la programul de conversie profesională s-au 

înscris trei candidaţi, la programul de licenţă- locuri speciale 

pentru absolvenţii de liceu din mediul rural s-au înscris 

patru candidaţi cu un total de 6 opţiuni, la programul de 

studii masterale s-au înscris 35 de candidaţi cu 39 de 

opţiuni, iar la programul de masterat pentru locurile 

destinate românilor de pretutindeni s-au înscris patru 

candidaţi cu un total de patru opţiuni. 

Calendarul concursului de admitere organizat de USV 

prevede că înscrierea și interviul se desfăşoară până la 17/18 

iulie, fără sâmbătă și duminică, pentru specializările unde 

există probe şi până la 19 iulie, fără sâmbătă și duminică, 

pentru specializările unde nu există probe. 

Probele urmează să aibă loc în zilele de 18/19 iulie, afișarea 

rezultatelor este prevăzută pentru data de 20 iulie, între 



orele 13-16, afișarea rezultatelor după soluționarea 

contestațiilor - 23 iulie. În perioada 23 - 26 iulie, până la ora 

16, este prevăzută înmatricularea candidaților admiși, iar 

afișarea rezultatelor finale este prevăzută pentru 27 iulie. 

Potrivit USV, cele zece facultăți ale instituției oferă 42 de 

programe de studii de licență, în domenii diferite, corelate 

cu piața muncii. Absolvenții de liceu din acest an sau din 

serii anterioare au posibilitatea de a candida pentru 1170 de 

locuri finanțate de la buget, la forma de învățământ cu 

frecvență (IF), pentru 1170 de locuri cu taxă sau pentru 530 

de locuri pentru forma de învățământ la distanță (ID), care 

se organizează pentru nouă programe de studii. 

La concursul de admitere la USV din acest an există zece 

locuri destinate candidaților de etnie rromă, precum și 130 

de locuri pentru programele de master destinate românilor 

de pretutindeni. 
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Abandonarea cursurilor universitare reprezintă o problemă 

la nivel național, iar printre cauzele principale - dacă se ia 

ca reper numărul studenților admiși în anul I - se remarcă 

opțiunile greșite pentru anumite specializări, cât și veniturile 

mici ale unor categorii ale populației. Aceasta este părerea 

prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu, prorector al Universității 

„Ștefan cel Mare” Suceava, care arată că sunt necesare 

măsuri pentru atenuarea fenomenului. „Este o problemă 

națională cu care și noi ne confruntăm, dar luăm măsuri în 

acest sens. Abandonul școlar are mai multe cauze. Una ține, 

într-adevăr, de opțiuni, de alegeri greșite, la sfârșitul liceului 

tinerii ducându-se spre o specializare pentru care nu au 

chemare. Pe de altă parte, mulți abandonează din motive 

financiare, deoarece trăim într-o societate cu probleme din 



acest punct de vedere” a precizat prof. univ. dr. Mirecea A. 

Diaconu. 

 

Marius Șuiu Echipa Universității 

„Ștefan cel Mare” va 

reprezenta România la 

Europenele Universitare 

Monitorul de Suceava Sport / pg. 7 Astăzi, echipa de handbal a Universității "Ștefan cel Mare" 

Suceava va pleca la București, de unde joi dimineață va 

pleca cu un avion spre Portugalia, acolo unde va reprezetna 

România la Campionatul European de handbal. Universitarii 

vor aborda această competiție din postura de câștigători ai 

ultimei ediții, cea desfășurată anul trecut în Spania. 

Sucevenii au reușit în luna mai să câștige Campionatul 

Național Universitar de handbal cu victorii pe linie și o 

finală în care s-au impus în fața Universității Pitești cu 

scorul 39 - 23, într-o competiție ce s-a desfășurat în 

Suceava, la sala „Dumitru Bernicu” de la Liceul cu Program 

Sportiv și la sala de sport a Școlii Gimnaziale „Ion 

Creangă” din cartierul Obcini. 

Față de anul trecut, când a avut în lot și sportivi care au 

făcut handbal la juniori, dar s-au lăsat și erau studenți, în 

acest an echipa Universității "Ștefan cel Mare" Suceava este 

formată doar din jucători ce activează în Liga Națională la 

Clubul Sportiv Universitar Suceava, dar lotul este format 

doar din 12 sportivi și nu 16, așa cum ar fi fost normal. 

„Față de anul trecut vom pleca cu un lot mai competitiv, și 

asta deocarece toți jucătorii evoluează sau au evoluat pentru 

echipa CSU din Liga Națională. Încă nu știm ce adversari 

vom avea, dar cu siguranță nu ne vor mai lua de sus, dar noi 

trebuie să ne facem jocul și să încercăm câștigarea unui nou 

trofeu. Din păcate vom avea un lot de doar 12 jucători, dar 

cei care vor merge sunt bine pregătiți și cred că vor face față 



în acest turneu eruropean”, a explicat antrenorul Adrian 

Chiruț. 

Anul trecut, universitarii suceveni nu se siutau printre 

favoriți la câștigarea trofeului, dar până la urmă au realizat 

surpriza și au câștigat trofeul turneului din Spania. 
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Echipa de handbal seniori a Universității Suceava a început 

pregătirea de săptămâna trecută, mai repede decât trebuia și 

asta deoarece trebuie să participe la Campionatul European 

Universitar, competiție ce va avea loc în portugalia 

începând cu 12 iulie. În ceste zile, antrenorii echipei au 

stabilit programul meciurilor de pregătire pentru această 

vară, în care sunt incluse și trei turnee. 

Astfel, studenții vor începe partidele test pe teren propriu în 

perioada 2-s august, când va avea loc la Sala „Dumitru 

Bernicu” de la Liceul cu Program Sportiv Suceava o nouă 

ediție a Turneuli Memorial „Mihai Mironiuc”. Alături de 

CSU Suceava vor mai juca echipele Potaissa Turda, HC 

Vaslui și CSM Bacău. La finalul următoarei săptămâni, 

Universitatea Suceava va participa la Trofeul Minaur, un 

turneu în care vor mai evolua gazdele de la Baia Mare, 

Potaissa Turda și Politehnica Timișoara. Al treilea turneu de 

pregătire va avea loc la Bacău în a doua parte a lunii aufust, 

universitarii intenționând până la începerea campionatului 

să mai facă două meciuri cu o echipă pe care n-au mai 

întâlnit-i în această vară. 

Universitatea Suceava va debuta în noua ediție a Ligii 

Naționale (Liga Zimbrilor) pe data de 5 septembrie, când va 

primi vizita celor de la CSM București. 

 

Artistul 

  

 

 

 

Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică 



Construiește-te în 

perspectivă! Vizibilitate 

și acces pentru tinerii 

din mediile defavorizate 

– COMPETIV 

https://suceava.media Știri din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava 

derulează proiectul Construiește-te în perspectivă! 

Vizibilitate și acces pentru tinerii din mediile defavorizate – 

COMPETIV, finanțat de Ministerul Educației Naționale prin 

Fondul de Dezvoltare Instituțională. Printre obiectivele 

principale ale proiectului se regăsește și susținerea, din 

cofinanțare, a taxei de înscriere pentru 120 de elevi care 

sunt absolvenți ai liceelor din mediul rural. 

În acest sens, în actuala sesiune de admitere, primii 120 de 

candidaţi care au absolvit un liceu din mediul rural şi se vor 

înscrie la un program de licenţă al USV vor beneficia de 

scutire de la plata taxei de înscriere. 

Proiectul este în concordanță cu viziunea strategică a USV 

și are ca scop dezvoltarea instituțională prin continuarea și 

diversificarea activităților întreprinse prin proiectul finanțat 

anterior, De la excluziune la incluziune, via academica – 

LINACAD; de asemenea, se vizează creșterea numărului de 

studenți care finalizează studiile, precum și sporirea 

accesului la educație prin atragerea unui număr cât mai 

mare de studenți proveniți din mediile defavorizate. Prin 

acest proiect, USV are în vedere alinierea la tendința globală 

privind corelarea statutului socio-economic al absolvenților 

de studii universitare cu cerințele în continuă diversificare 

ale pieței muncii. În acest context, proiectul Construiește-te 

în perspectivă! Vizibilitate și acces pentru tinerii din mediile 

defavorizate – COMPETIV vizează și următoarele 

obiective: promovarea ofertei educaționale a USV în rândul 

elevilor din cel puţin zece licee provenite din medii 

defavorizate, prin implicarea studenților cu risc de 

excluziune și proveniți din medii defavorizate; susținerea, 

din cofinanțare, a 30 de burse speciale pentru studenții 



proveniți din medii defavorizate, în vederea reducerii 

abandonului universitar; acordarea de sprijin studenților, în 

special celor proveniți din medii defavorizate, în vederea 

reducerii abandonului universitar; organizarea de campanii 

de conștientizare privind importanța stagiilor de practică, de 

internship și a voluntariatului, prin organizarea de 

conferințe adaptate domeniilor de consiliere din USV 

(științe sociale, științe umaniste și științe inginerești). De 

asemenea, se au în vedere activităţi de informare și 

comunicare online prin intermediul platformei web-based a 

proiectului și crearea forumului Platforma online de 

promovare a incluziunii, dedicat comunicării dintre elevi, 

studenți, cadre didactice. Proiectul este coordonat de 

Mariana Lupan, prodecan al Facultății de Științe Economice 

și Administrație Publică din cadrul USV. 
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Conferința 

internațională 

„Memorie, discurs, 

literatură – 2018”, la 

USV 

http://www.radio.usv.ro Știri  

La Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, va avea 

loc, în perioada 12-13 iulie 2018, ediția a opta a conferinței 

Discurs critic și variație lingvistică. Dedicată prioritar 

doctoranzilor, conferința închide seria de manifestări 

închinate Marii Uniri de la 1918 și se intitulează Memorie, 

discurs, literatură. Dată fiind amplitudinea tematică, 

organizatorii – Facultatea de Litere și Științe ale 



Comunicării din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din 

Suceava şi Asociația pentru studii filologice – Akademos – 

au decis cooptarea unei universități din străinătate ca 

partener, ediția-jubileu din 2018 beneficiind astfel de girul 

Departamentului de Filologie, Literatură şi Lingvistică de la 

Universitatea din Pisa, Italia. În acest cadru,  și-au anunțat 

participarea peste optzeci de profesori, doctoranzi și 

masteranzi de la universități din România și din străinătate 

(Universitatea din București, Universitatea „Dunărea de 

Jos” din Galați, Institutul de Lingvistică al Academiei 

Române „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Universitatea din 

Craiova, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea 

Tehnică din Cluj-Napoca, Memorialul Ipotești – Centrul 

Național de Studii „Mihai Eminescu”, Universitatea 

Dschang, Camerun, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din 

Bălţi, Republica Moldova, Universitatea din Oviedo, 

Spania/ Universitatea din Zurich, Elveția, Universitatea 

Hassan II, Casablanca, Maroc). 

Interogarea asupra Primului Război Mondial și a 

consecințelor acestuia sub un unghi puțin abordat în cultura 

românească – războiul și Marea Unire ca evenimente 

reflectate în discurs – constituie una dintre direcțiile de 

cercetare propuse de conferința noastră, astfel încât să 

putem oferi specialiștilor posibilitatea de a dialoga dintr-o 

perspectivă pluridisciplinară. Premisa de la care plecăm în 

formularea acestei direcții derivă din ideea foucaultiană că 

realitatea este conținută în ansamblul de discursuri raționale 

și ficționale pe care vorbitorii îl  elaborează de-a lungul 

istoriei lor. Pe de altă parte, realizarea discursului 

antrenează memoria ca importantă sursă constitutivă, în 

planurile complementare textualității și istoriei. Potrivit 



unor teorii actuale, contextul (istoric) nu constituie un 

element exterior, ci o realitate cognitivă, deoarece situația 

extralingvistică și cunoștințele generale despre lume au o 

reprezentare internă în forma unor elemente de memorie. De 

aceea, un discurs nu se desfășoară într-un spațiu textual 

limitat, ci se construiește progresiv, ca memorie 

intratextuală, ce poate trimite în orice moment la un enunț 

anterior. 

 

Lucările care au fost acceptate pentru prezentare se înscriu 

în următoarele axe tematice: Limbă literară și limbă 

națională. Politici lingvistice după Primul Război Mondial; 

Memoria textului. Istorie, discurs, mentalitate; Perspective 

istorice asupra Primului Război Mondial; Mutații politice, 

lingvistice, literare. Granițe în mișcare; Varia. 

După ceremonia de deschidere a conferinței de joi, 12 iulie, 

2018, ora 10 (Aula din Corpul E), se vor susține două 

conferințe în plen: Comment dire la guerre? Le regard d’une 

génération infortunée- Prof. Antonietta SANNA de la 

Universitatea din Pisa și O gramatică a limbii române de la 

1918, Prof. Rodica NAGY, de la Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava. De asemenea, în același cadru va avea 

loc lansarea volumului  Profesorul nostru, D. Irimia, 

coordonat de Cristina Irimia și de Dinu Moscal și apărut 

recent la Editura Universității „Al. I. Cuza” din Iași, în 

colecția Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza“ din Iaşi. 

Volumul va fi prezentat de Ala Sainenco, de Gh. 

Moldoveanu și de Rodica Nagy. 

Conferința DCVL beneficiază de sprijinul Ministerului 



Educației Naționale, precum și de o sponsorizare din partea 

Sindicatului USV Univers. 
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Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava își propune să 

promoveze oferta educațională pentru a atrage candidați din 

„cel puţin 10 licee provenite din medii defavorizate”, 

potrivit unui comunicat de presă al instituției academice 

sucevene. 

În comunicat se arată că Facultatea de Științe Economice și 

Administrație Publică din cadrul Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava derulează proiectul „Construiește-te în 

perspectivă! Vizibilitate și acces pentru tinerii din mediile 

defavorizate – COMPETIV”, finanțat de Ministerul 

Educației Naționale prin Fondul de Dezvoltare 

Instituțională. 



„Proiectul „Construiește-te în perspectivă! Vizibilitate și 

acces pentru tinerii din mediile defavorizate – COMPETIV” 

vizează și următoarele obiective: promovarea ofertei 

educaționale a USV în rândul elevilor din  cel puţin 10 licee 

provenite din medii defavorizate, prin implicarea studenților 

cu risc de excluziune și proveniți din medii defavorizate; 

susținerea, din cofinanțare, a 30 de burse speciale pentru 

studenții proveniți din medii defavorizate, în vederea 

reducerii abandonului universitar; acordarea de sprijin 

studenților, în special celor proveniți din medii defavorizate, 

în vederea reducerii abandonului universitar; organizarea de 

campanii de conștientizare privind importanța stagiilor de 

practică, de internship și a voluntariatului, prin organizarea 

de conferințe adaptate domeniilor de consiliere din USV 

(științe sociale, științe umaniste și științe inginerești)” se 

arată în comunicat. 

 Printre obiectivele principale ale proiectului se regăsește și 

susținerea, din cofinanțare, a taxei de înscriere pentru 120 

de elevi care sunt absolvenți ai liceelor din mediul rural. 

„În acest sens, în actuala sesiune de admitere, primii 120 de 

candidaţi care au absolvit un liceu din mediul rural şi se vor 

înscrie la un program de licenţă al USV vor beneficia de 

scutire de la plata taxei de înscriere”, se mai arată în 

comunicat . 

 Potrivit sursei citate, proiectul este în concordanță cu 

viziunea strategică a USV și are ca scop dezvoltarea 

instituțională prin continuarea și diversificarea activităților 

întreprinse prin proiectul finanțat anterior, „De la excluziune 

la incluziune, via academica – LINACAD”, dar  se vizează 



și creșterea numărului de studenți care finalizează studiile, 

precum și sporirea accesului la educație prin atragerea unui 

număr cât mai mare de studenți proveniți din mediile 

defavorizate. 

„Prin acest proiect, USV are în vedere alinierea la tendința 

globală privind corelarea statutului socio-economic al 

absolvenților de studii universitare cu cerințele în continuă 

diversificare ale pieței muncii. În acord cu aceste obiective 

urmărite prin proiect, viziunea strategică a USV pune 

accentul pe intensificarea dialogului cu absolvenții și cu 

angajatorii, cu studenții și cu familiile lor, cu elevii și cu 

profesorii din mediul preuniversitar, astfel încât să fie 

conștientizate cât mai bine nevoile și așteptările acestora”, 

se subliniază în comunicat. 
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În această sesiune, admiterea va fi organizată exclusiv 

pentru programele de studii de licență și de masterat, 

programe care se înscriu în cinci arii europene de 

învăţământ superior: ştiinţe sociale, ştiinţe inginereşti, 

ştiinţe ale naturii, ştiinţe umaniste şi ştiinţe biomedicale. 

Oportunitățile oferite de USV au în vedere preocuparea 

pentru un învățământ centrat pe student și, în general, 

calitatea activităților didactice, performanța în cercetare, 

excelența bazei materiale și, nu în ultimul rând, implicarea 

în viața comunității locale și viața studențească propriu-zisă. 

Oferta educațională a USV este concentrată pe încurajarea 

tinerilor să studieze în domenii prioritare de dezvoltare ale 

României, așa cum sunt ele definite în Strategia națională de 

cercetare, dezvoltare și inovare 2014-2020, precum și pe 

formarea inițială a viitoarelor cadre didactice. 

Primii 120 de candidați care au absolvit un liceu din mediul 



rural și se vor înscrie la un program de licență al 

Universității vor beneficia de scutire de la plata taxei de 

înscriere. În plus, în acest an, USV oferă 38 de locuri 

bugetate, cu posibilitatea suplimentării, absolvenților de 

licee din mediul rural. Subliniem faptul că pentru aceste 

locuri se va menține finanțarea de la buget de-a lungul 

întregului ciclu de studii. E important de știu că, și în acest 

an, există zece locuri destinate candidaților de etnie rromă. 

Atât la ciclul de studii de licență, cât și la cel de masterat, 

studenții înmatriculați pe locuri cu taxă pot ocupa pe 

parcursul anului universitar, în funcție de performanțele 

obținute, un loc bugetat. USV asigură condiții pentru 

ierarhizarea periodică a studenților, în vederea ocupării 

locurilor bugetate. 

Pentru cadrele didactice care doresc să urmeze cursuri de 

conversie profesională, USV oferă zece programe de studii, 

cu 300 de locuri cu taxă. 

Pentru studiile universitare de masterat, Universitatea oferă 

36 de programe de studii, cărora le-au fost alocate 595 de 

locuri fără taxă, dintre care zece sunt destinate candidaţilor 

de etnie rromă. În plus, au fost alocate 130 de locuri fără 

taxă etnicilor români de pretutindeni. Alte 940 de locuri sunt 

disponibile pentru forma de învăţământ cu taxă. 

În ceea ce priveşte studiile de doctorat, oferta vizează 15 

domenii, însumând 49 de locuri (25 de locuri cu bursă, 

pentru forma de învăţământ cu frecvenţă, 24 fără bursă, 

pentru forma de învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă 

redusă, dintre care două locuri pentru rromi) 12 locuri sunt 

destinate etnicilor români de pretutindeni (10 dintre acestea 



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

taxă. 

Calendar de admitere. Sesiunea de admitere se desfăşoară în 

două etape distincte. Prima perioadă, a înscrierii 

candidaților și a susținerii probelor de concurs, se 

desfășoară în perioada 9-19 iulie, fără sâmbătă și duminică, 

afișarea rezultatelor urmând să aibă loc pe 23 iulie. Pentru a 

confirma locul ocupat, candidații declarați admiși au 

obligaţia de a se înmatricula, astfel încât o a doua etapă este 

aceea a înmatriculării (23-26 Iulie 2018), rezultatele finale 

fiind făcute cunoscute pe 27 Iulie 2018. 
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120 de elevi din mediul 

rural pot beneficia de 

scutire la plata taxei de 

înscriere la 

Universitatea Suceava 
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Educație 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a comunicat că 

Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică 

derulează proiectul „Construiește-te în perspectivă! 

Vizibilitate și acces pentru tinerii din mediile defavorizate – 

COMPETIV”, finanțat de Ministerul Educației prin Fondul 

de Dezvoltare Instituțională. Printre obiectivele principale 

ale proiectului se regăsește și susținerea, din cofinanțare, a 

taxei de înscriere pentru 120 de elevi care sunt absolvenți ai 

liceelor din mediul rural și se vor înscrie la un program de 

licență al Universității. Concret, respectivii candidaţi vor 

beneficia de scutire de la plata taxei de înscriere. De 

asemenea, se vizează creșterea numărului de studenți care 

finalizează studiile, precum și sporirea accesului la educație 

prin atragerea unui număr cît mai mare de studenți proveniți 

din mediile defavorizate. Proiectul este coordonat de 

prodecanul Facultății de Științe Economice și Administrație 

Publică, Mariana Lupan. 
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Social 

 

Echipa de handbal masculin a Universității „Ștefan cel 



Mare” din Suceava își 

apără titlul european 

universitar în Portugalia 

Mare” din Suceava  va participa la Campionatul European 

Universitar de handbal masculin, care se va desfășura la 

Coimbra (Portugalia), cu obiectivul de a-și apăra titlul de 

campioană europeană universitară, câștigat anul trecut, în 

Spania. 

Competiția va avea loc în perioada 12 – 20 iulie, iar 

delegația suceveană va fi formată din membrii echipei CSU 

Suceava, Baican Florin Bogdan, Bobeica Ciprian Daniel, 

Burlacu Gabriel Sebastian, Costea Catalin Sabin, Olariu 

Andrei Marius, Potera Alexandru, Polocoser Sebastian, 

Petrea George Alin,  Sandu Mihai Marcel, Tofanel Andi, 

Tcaciuc Vasile Cristian, Tirzioru Adrian Stefan, antrenorii 

Andrian Chiruț și Iulian Andrei, precum și kinetoterapeutul 

echipei, Octavian Andreica. 

Jocurile echipei sucevene vor fi transmise live în Grădina 

Englezească, situată în campusul USV, și în Book Cafe 

(corp D). Sunt așteptați toți cei care doresc să intre în 

atmosfera campionatului universitar european de handbal 

masculin și să îi susțină pe handbaliștii suceveni. În plin 

proces de admitere organizat de USV, parcursul echipei – 

emblemă a Universității din Suceava devine extrem de 

important, întrucât, de-a lungul ultimilor ani, jucătorii 

suceveni au constituit un exemplu prin capacitatea de a 

îmbina sportul cu activitățile academice, perseverență, 

fairplay, disciplină, iar meciurile de handbal găzduite la 

Suceava de CSU au reprezentat mereu o alternativă 

atractivă de petrecere a timpului liber pentru studenții USV. 

Amintim faptul că Jocurile Universitare Europene de la 

Coimbra 2018 sunt prezentate drept cel mai important 



eveniment sportiv universitar al anului și cea mai mare 

competiție multisport organizată vreodată în Portugalia. 

Sunt așteptați peste 4 000 de participanți de la universitățile 

cu profil sportiv de vârf din Europa, care vor concura în 13 

categorii de sporturi: badminton, baschet, baschet 3×3, 

kaiac-canoe sprint, handbal, fotbal, futsal, judo, canotaj, 

rugby, tenis de masă, tenis, volei.  
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