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250 de studenţi şi masteranzi din cadrul Universităţii 

„Ştefan cel Mare” Suceava (USV) vor beneficia de stagii de 

practică plătite, pentru facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a 

acestora, în cadrul unui proiect european. 

Stagiile de practică în cadrul firmelor gazdă vor fi efectuate 

de studenţi şi masteranzi din cadrul Facultăţii de Ştiinţe 

Economice şi Administraţie Publică şi al Facultăţii de 

Istorie şi Geografie. 

Proiectul „Învaţă din practică! INDIP” are o valoare de circa 

475.000 de euro (2.212.842,36 lei), durata de implementare 

este de 24 de luni, organizaţii partenere  fiind Camera de 

Comerţ şi Industrie Suceava şi firma Great People Inside 

din Braşov. 

De asemenea, prin intermediul proiectului „Învaţă din 

practică! INDIP”, USV va dezvolta Centrul de Evaluare a 

Competenţelor şi Abilităţilor şi va înfiinţa Laboratorul de 

dezvoltare a competenţelor 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 Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administraţie 



Publică din cadrul USV. 

„Proiectul INDIP contribuie la dezvoltarea infrastructurii 

universităţii întrucât urmăreşte realizarea de investiţii în 

domeniul educaţiei, pentru dobândirea de noi competenţe 

prin: îmbunătăţirea accesibilităţii, a utilizării şi a calităţii 

tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor şi crearea de 

medii de practică în cadrul universităţii, în parteneriat cu 

angajatorii. Astfel, proiectul INDIP contribuie la asigurarea 

accesului pe piaţa muncii prin dezvoltarea resurselor umane, 

precum şi la creşterea accesului la un sistem de educaţie şi 

formare profesională de calitate, stimularea ocupării, cu 

precădere pentru tineri, reducerea sărăciei şi a excluziunii 

sociale”, au transmis responsabilii de proiect. 

 

 

 

Ștefan 

Gheorghiță 

Macedon 

 

 

250 studenți 

înmatriculați la USV vor 

beneficia de stagii de 

practică plătite din 

fonduri europene 

 

 

 

www.suceavamedia.ro 

 

 

Știri 

 

 

 

IDEM 

 

 

C.P. 

 

 

 

250 de studenţi şi 

masteranzi vor beneficia 

de stagii de practică 

plătite din fonduri 

europene 

 

 

Crai Nou 

 

 

Pg.2 

 

IDEM 



 

 

 

Adelina 

Talpalariu 

 

 

 

 

Ultimele zile de înscrieri 

pentru admiterea la 

Universitatea ”Ştefan 

cel Mare” 

 

 

 

 

Monitorul de Suceava 

 

 

Pg.5 

 

Perioada de înscrieri în cadrul sesiunii de admitere iulie 

2018 organizată de Universitatea „Ştefan cel Mare” din 

Suceava (USV) 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 afişate pe 20 iulie. USV 

informează faptul că pe 20 iulie (după ora 13:00) candidaţii 

vor putea depune eventualele contestaţii, ale căror rezultate 

vor fi afişate pe 23 iulie. 

Înmatriculările se fac în perioada 23-26 iulie, iar rezultatele 

finale vor fi afişate pe 27 iulie. Persoanele declarate admise 

au obligaţia de a se înmatricula în intervalul menţionat, în 

caz contrar acestea pierd locul. 

În ceea ce priveşte admiterea pentru etnicii români, ultima 

zi de înscrieri este programată pentru 22 iulie, pentru 

specializările unde există probe. Pentru specializările unde 

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

Perioada 23-25 iulie este rezervată probelor acolo unde este 

cazul. Rezultatele preliminare vor fi afişate pe 26 iulie, 

acestea fiind urmate de un interval destinat depunerii 

contestaţiilor. Etnicii români declaraţi admişi trebuie să îşi 

confirme locul în perioada 27 iulie – 8 august, prin 

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

afişate rezultatele finale. 

Informaţii detaliate despre procesul de admitere 2018, 



actualizate constant, pot fi obţinute consultând 

pagina http://www.admitere.usv.ro/. 
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Prima sesiune de înscriere din cadrul concursului de 

admitere iulie 2018, organizat de Universitatea „Ştefan cel 

Mare” Suceava, continuă şi în zilele de 18 şi 19 iulie 2018, 

iar de la începutul perioadei de înscriere şi până pe 16 iulie, 

inclusiv, şi-au depus dosarele de înscriere peste 2200 de 

candidaţi la programele de studii de licenţă, conversie 

profesională şi de master. 

Conform site-ului USV dedicat admiterii, în perioada 9-16 

iulie, s-au înscris la programele de studii de licenţă cu 

frecvenţă 1264 de candidaţi cu 2311 opţiuni, la programele 

de licenţă –Învăţământ la Distanţă s-au înscris 118 candidaţi 

cu 134 opţiuni, la programele de licenţă –locuri speciale 

pentru candidaţi proveniţi din licee din mediul rural s-au 

înscris 36 de absolvenţi de liceu cu 58 de opţiuni, pentru 

programul de licenţă -locurile speciale destinate cetăţenilor 

de etnie rromă s-au înscris 2 candidaţi cu 5 opţiuni, iar 

pentru programele de licenţă pe locurile destinate românilor 

de pretutindeni s-au înscris 238 de candidaţi cu 722 de 

opţiuni. 

La programele de master s-au înscris în aceeaşi perioadă 

502 candidaţi cu 877 de opţiuni, iar la programele de master 

pentru locurile destinate românilor de pretutindeni s-au 

înscris 29 de candidaţi cu 56 de opţiuni. 

Într-un comunicat de presă al USV, remis, marţi, presei, se 

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


precizează că perioada de înscrieri în cadrul sesiunii de 

admitere iulie 2018 organizată de instituţia suceveană se 

încheie pe 18 iulie, pentru specializările unde există probe, 

iar 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. 

Candidații vor putea depune eventualele contestații în data 

de 20 iulie, după ora 13,00, iar înmatriculările se fac în 

perioada 23-26 iulie, în timp ce rezultatele finale vor fi 

afișate pe 27 iulie. 

Sursa citată menţionează că persoanele declarate admise au 

obligația de a se înmatricula în intervalul menționat, 

întrucât, 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”, se arată în comunicatul USV. 

Informații detaliate despre procesul de Admitere 2018, 

actualizate constant, pot fi obținute consultând pagina 

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

 

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.  
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