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În perioada 16-21 iulie 2018, Universitatea „Ştefan cel 

Mare” din Suceava găzduiește cea de-a XVI-a ediție a școlii 

de vară „Interculturality and Tolerance: Values for the 

Future Europe”, la Vatra Dornei. 

Organizat în anul Centenarului Marii Uniri, evenimentul 

devine cea mai bună oportunitate de a prezenta valorile 

culturii și civilizației românești, precum și de a scoate în 

evidență una din trăsăturile fundamentale ale regiunii 

istorice Bucovina, și anume, evoluția și cooperarea pașnică 

a etniilor conviețuitoare în acest spațiu. La școala de Vară 

sunt așteptați 39 de studenți și cadre didactice din Ucraina și 

Republica Moldova, de la Universitatea Națională „Yurii 

Fedkovich” din Cernăuți, Instituția Privată de Învățământ 

Superior „Universitatea Bucovineană” din Cernăuți, 

Universitatea de Stat a Moldovei din Chișinău și 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 

Participând la programul pregătit de organizatori, cursanții 

vor acumula cunoștințe despre cultura, tradițiile și valorile 

românești, informații care le pot lărgi orizontul de înțelegere 

a realității sociale, economice și politice actuale. Expunerile 

lectorilor prezenți în cadrul școlii de Vară vor viza teme din 

varii domenii: istorie, cultură și civilizație, științe politice 

sau antropologie culturală. 

Toate universitățile reprezentate la Şcoala de Vară de la 



Suceava, cu excepția Instituției Private de Învățământ 

Superior „Universitatea Bucovineană” din Cernăuți, fac 

parte, alături de USV, din CUMRU (Consorțiul 

Universităților din Republica Moldova, Romania și 

Ucraina), înființat în anul 2011. 

Totodată, un grup de 12 studenți suceveni însoțiți de prof. 

univ. dr. Olimpia MITRIC  și asist.univ.dr. Angela ROBU 

va participa la acțiunile școlii de Vară organizată de către 

Universitatea Națională „Yurii Fedkovich” din Cernăuți. 
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Ediția din acest an a burselor Schweighofer pentru studenții 

facultăților de silvicultură și ingineria lemnului a ajuns la 

final. In acest weekend, la Cluj-Napoca s-a desfășurat 

colocviul în care bursierii și-au prezentat rezultatele 

cercetărilor științifice din anul universitar 2017-2018. In 

anul universitar 2017-2018 au fost oferite 24 de burse a câte 

8.000 de lei fiecare, împărțite în mod egal către studenți și 

masteranzi de la patru facultăți prestigioase din țară. 

În noua și moderna clădire a Universității de Ştiințe 

Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, studenții 

și masteranzii facultăților de profil din trei universități cu 

tradiție – universitatea gazdă, Universitatea „Ştefan cel 

Mare” din Suceava și Universitatea „Transilvania” din 

Brașov – au prezentat profesorilor și specialiștilor din 

industria lemnului viziunea lor despre teme de actualitate și 

cu potențial impact asupra sectorului forestier și de industrie 

a lemnului. Noutățile tehnologice din industrie și 

prezentarea de produse inovatoare din lemn au constituit 

subiecte pentru dezbateri, iar prezentările despre evoluții ale 



pieței, cerințe de sustenabilitate și reglementări specifice au 

iscat discuții deosebit de interesante. 

În anul universitar 2017-2018 au fost oferite 24 de burse a 

câte 8000 de lei fiecare, împărțite în mod egal către studenți 

și masteranzi de la patru facultăți prestigioase din țară: 

• Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Facultatea 

de Silvicultură: Eduard-Titi Andronache, Cosmin-Marian 

Barbă, Ilarie Leșan, Marian-Ionuț Ştirbu, Mihai-Alexandru 

Corjin și Alin-Andrei Dănilă. 
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Echipa de handbal masculin a Universității „Ştefan cel 

Mare” din Suceava s-a calificat în sferturile de finală ale 

Campionatului European Universitar, competiție care se 

desfășoară în aceste zile în orașul Coimbra din Portugalia. 

Handbalistii suceveni au început cu dreptul competiția din 

Portugalia, câștigând meciul de debut, disputat sâmbătă 

seară, în fața gazdelor de la Universitatea din Coimbra, cu 

scorul de 28-19. Cu o apărare „beton”, USV Suceava și-a 

asigurat victoria încă din prima repriză, terminată cu 14-6. 

USV Suceava: C. Tcaciuc, Bobeică – Tîrzioru (6 goluri), 

Costea (5), Sandu (5), Olariu (3), Tofănel (2), Polocoșer (2), 

Baican (2), Burlacu (1), Petrea (1) și Poteră (1). 

Gruparea suceveană și-a asigurat prezența în sferturile de 

finală, după ce s-a impus ieri, cu scorul de 28-23, în fața 

Universității din Barcelona. Cu extrema Andrei Olariu în zi 

de gol, „alb-albaștrii” au intrat la pauză cu un avantaj de 

șase goluri, 16-10, și n-au mai forțat în repriza secundă. 

USV Suceava: C. Tcaciuc, Bobeică – Olariu (6), Burlacu 

(4), Tîrzioru (4), Petrea (4), Costea (3), Polocoșer (2), 

Baican (2), Sandu (2), Poteră (1) și Tofănel. 

Ediția din acest an a Campionatului European Universitar la 

handbal masculin a adunat la start echipe de la 11 

Universități din Suceava (România), Barcelona (Spania), 

Coimbra (Portugalia), Bochum (Germania), Belgrad 

(Serbia), Nijmegen (Olanda), Basel (Elveția), Marsilia 



(Franța), Minho (Portugalia), Oslo (Norvegia) și Yeditepe 

(Spania).  
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Echipa de handbal a Universităţii „Ştefan cel Mare” din 

Suceava se află în aceste zile în Portugalia, unde participă la 

Campionatul European Universitar, competiţie la care mai 

participă alte 10 universităţi din Europa. Sâmbătă, elevii 

antrenorilor Adrian Chiruţ şi Iulian Andrei au debutat cu 

dreptul în grupele competiţiei, după victoria în faţa gazdelor 

de la Universitatea din Coimbra cu scorul de 28 – 19, 14 – 6 

la pauză. 

Ieri, în al doilea meci din grupă, Universitatea „Ştefan cel 

Mare” din Suceava a reuşit a doua victorie, 28 – 23 cu 

Universitatea din Barcelona, succes cu ajutorul căruia s-a 

calificat în sferturile de finală de pe primul loc. Partida a 

început într-o notă de echilibru, iar după 11 minute 

sucevenii au reuşit să se distanţeze la patru goluri, după 

două reuşite consecutive a extremei Andrei Olariu. Acest 

avantaj s-a menţinut până-n minutul 20, când Gabriel 

Burlacu a marcat pentru 12 – 7, iar la pauză universitarii au 

condus cu 16 – 10. Repriza a doua a fost ceva mai 

echilibrată, dar echipa lui Adi Chiruţ şi-a menţinut un 

avantaj de cel puţin patru goluri, asta chiar dacă a fost rulat 

tot lotul de jucători, scor final 28 – 23. Partida a fost una 

destul de încinsă, mai ales în apărare, una cu 18 eliminări de 

două minute, câte nouă pentru fiecare echipă.  

„Sincer m-am aşteptat la un meci mai greu, mai ales că 

echipa din Barcelona s-a întărit faţă de anul trecut, dar 

acelaşi lucru l-am făcut şi noi, aducând doar jucători ce 

evoluează în Liga Naţională. Băieţii noştri au jucat foarte 



bine, s-au concentrat exemplar, mai ales că ştiu că avem 

nevoie neapărat de victorie pentru a merge în sferturile de 

finală. Aşteptăm să se termine toate meciurile pentru a ne 

afla adversarul din următoarea fază, unde cu siguranţă vom 

avea o misiune mai grea decât în grupe, deoarece am văzut 

şi meciuri din celelalte grupe şi mai toate echipele s-au 

întărit, în special cele franceze”, a declarat antrenorul 

sucevenilor, Adrian Chiruţ. 

În meciul cu Universitatea Coimbra (Portugalia) pentru 

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava au evoluat 

sportivii: Cristian Tcaciuc, Daniel Bobeică, Adi Tofănel, 

Gabriel Burlacu (4 goluri), Adrian Târzioru (4), Sebastian 

Polocoşer (2), Andrei Olariu (6), Alin Petrea (4), Cătălin 

Costea (3), Bogdan Baican (2), Mihai Sandu (2) şi 

Alexandru Poteră (1). 

După terminarea meciurilor din grupă se va face un 

clasament al primelor opt echipe, după număr de puncte, 

victorii directe şi golaveraj, în sferturi urmând să se 

întâlnească locurile 1-8, 2-7, 3-6 şi 4-5. Aseară, sucevenii 

urmau să-şi afle adversarul cu care vor juca astăzi pentru 

calificarea în semifinalele competiţiei. 
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În perioada 16-21 iulie 2018, Universitatea „Ştefan cel 

Mare” din Suceava găzduiește cea de-a XVI-a ediţie a Şcolii 

de vară Interculturality and Tolerance: Values for the Future 

Europe, la Vatra Dornei. 

Organizat în anul Centenarului Marii Uniri, evenimentul 

devine cea mai bună oportunitate de a prezenta valorile 

culturii și civilizației românești, precum și de a scoate în 



evidență una din trăsăturile fundamentale ale regiunii 

istorice Bucovina, și anume, evoluția și cooperarea pașnică 

a etniilor conviețuitoare în acest spațiu. La Școala de Vară 

sunt așteptați 39 de studenţi și cadre didactice din Ucraina și 

Republica Moldova, de la Universitatea Naţională „Yurii 

Fedkovich” din Cernăuţi, Instituția Privată de Învățământ 

Superior „Universitatea Bucovineană” din Cernăuți, 

Universitatea de Stat a Moldovei din Chișinău și 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 

Participând la programul pregătit de organizatori, cursanții 

vor acumula cunoștințe despre cultura, tradițiile și valorile 

românești, informații care le pot lărgi orizontul de înțelegere 

a realității sociale, economice și politice actuale. Expunerile 

lectorilor prezenți în cadrul Școlii de Vară vor viza teme din 

varii domenii: istorie, cultură și civilizație, științe politice 

sau antropologie culturală. 

Toate universitățile reprezentate la Școala de Vară de la 

Suceava, cu excepția Instituției Private de Învățământ 

Superior „Universitatea Bucovineană” din Cernăuți, fac 

parte, alături de USV, din CUMRU (Consorțiul 

Universităților din Republica Moldova, Romania și 

Ucraina), înființat în anul 2011. 

Menționăm faptul că acest eveniment se desfășoară în 

cadrul proiectului CNFIS-FDI-2018-0477 – Promovarea 

Internaționalizării USV. 

Totodată, un grup de 12 studenţi suceveni însoțiți de 

doamna prof. univ. dr. Olimpia Mitric şi doamna 

asist.univ.dr. Angela ROBU va participa la acțiunile Școlii 

de Vară organizată de către Universitatea Naţională „Yurii 

Fedkovich” din Cernăuţi. 
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Perioada de înscrieri în cadrul sesiunii de admitere iulie 

2018 organizată de Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava se încheie pe 18 iulie, pentru specializările unde 

există probe. Pentru specializările unde nu există probe, 

ultima zi de înscrieri este 19 iulie, urmând ca primele 

rezultate privind admiterea să fie afișate pe 20 iulie. 

Menționăm faptul că pe 20 iulie (după ora 13:00) candidații 

vor putea depune eventualele contestații, ale căror rezultate 

vor fi afișate pe 23 iulie. 

Important de reținut este faptul că înmatriculările se fac în 

perioada 23-26 iulie, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 

27 iulie. Reamintim că persoanele declarate admise au 

obligația de a se înmatricula în intervalul menționat, în caz 

contrar aceștia pierd locul. 

În ceea ce privește admiterea pentru etnicii români, ultima 

zi de înscrieri este programată pentru 22 iulie, pentru 

specializările unde există probe. Pentru specializările unde 

nu există probe, candidații se pot înscrie până pe 25 iulie. 



Perioada 23-25 iulie este rezervată probelor acolo unde este 

cazul. Rezultatele preliminare vor fi afișate pe 26 iulie, 

acestea fiind urmate de un interval destinat depunerii 

contestațiilor. Etnicii români declarați admiși trebuie să își 

confirme locul în perioada 27 iulie – 8 august, prin 

depunerea actelor în original, urmând ca pe 10 august să fie 

afișate rezultatele finale. 

Informații detaliate despre procesul de Admitere 2018, 

actualizate constant, pot fi obținute consultând pagina 

http://www.admitere.usv.ro/ . 
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250 studenţi 

înmatriculaţi la USV vor 

beneficia de stagii de 

practică plătite din 

fonduri europene 
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Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava lansează 

proiectul „Învaţă din practică! INDIP”, finanțat prin 

Programul Operațional Capital Uman, Apel: POCU/90/19. 

Valoarea proiectului este de 2.212.842,36 lei, durata de 

implementare este de 24 de luni, iar organizațiile partenere 

sunt Camera de Comerț și Industrie Suceava și firma Great 

People Inside din Brașov. 

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea 



resurselor umane prin îmbunătățirea utilizării tehnologiilor 

informației și comunicațiilor, crearea de medii de practică în 

cadrul universităţii şi creşterea accesului la activități de 

învățare la un potențial loc de muncă, prin derularea 

stagiilor de practică în cadrul firmelor gazdă de practică, cu 

scopul de a facilita inserția pe piața muncii a absolvenților 

de studii universitare, pentru un număr de 250 studenţi 

înmatriculaţi la studii de licenţă şi master din cadrul 

Facultății de Științe Economice și Administrație Publică și a 

Facultății de Istorie și Geografie. 

Proiectul INDIP contribuie la dezvoltarea infrastructurii 

universității întrucât urmăreşte realizarea de investiții în 

domeniul educației, cu scopul dobândirii de noi competențe 

prin: îmbunătățirea accesibilității, a utilizării și a calității 

tehnologiilor informației și comunicațiilor şi crearea de 

medii de practică în cadrul universităţii, în parteneriat cu 

angajatorii. Astfel, proiectul INDIP contribuie la asigurarea 

accesului pe piața muncii prin dezvoltarea resurselor umane, 

precum și la creșterea accesului la un sistem de educație și 

formare profesională de calitate, stimularea ocupării, cu 

precădere pentru tineri, reducerea sărăciei și a excluziunii 

sociale. 

Prin intermediul proiectului „Învaţă din practică! INDIP” 

USV va dezvolta Centrul de Evaluare a Competențelor și 

Abilităților şi va înfiinţa Laboratorul de dezvoltare a 

competențelor digitale-Învaţă din practică!, infrastructuri de 

care vor beneficia generaţiile viitoare de studenţi ai 

universităţii. 

Managerul de proiect este conf. univ dr. Mariana LUPAN, 

prodecan al Facultății de Științe Economice și Administrație 



Publică din cadrul USV. 
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