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Facultatea de Științe ale Educației din cadrul  Universității 

„Ștefan cel Mare”  din Suceava a derulat, în perioada 2016 

– 2018, un proiect ERASMUS+ de tip parteneriat strategic 

pentru educație universitară, având ca obiectiv principal 

promovarea rezilienței prin educație. Proiectul a urmărit 

optimizarea calității și relevanței studiilor universitare prin 

focalizarea pe dezvoltarea unei curricule inovative, 

relevantă pentru contextul socio-economic european. În 

general, proiectul a propus construirea de medii de învățare 

prin formarea profesorilor care să promoveze reziliența și 

dezvoltarea armonioasă a copiilor marginalizați, oferindu-le 

instrumente, resurse și contexte de învățare care să faciliteze 

învățarea academică și socio-emoțională și, prin urmare, să 

faciliteze incluziunea socială și practicarea cetățeniei active. 

Proiectul a întâlnit șase universități partenere din Europa, 

sub coordonarea Universității din Malta, alături de USV 

fiind implicate Universitatea Rijeka, Croația, Universitatea 

Lisabona, Portugalia, Universitatea Pavia, Italia și 

Universitatea Creta, Grecia. Ideea generoasă a proiectului a 

urmărit dezvoltarea unui program de formare de studii de 

masterat în domeniul promovării rezilienței în școală, prin 



formarea profesorilor, astfel că, în perspectivă, Facultatea 

de Științe ale Educației urmărește continuarea 

parteneriatului prin propunerea unui program de master 

internațional. 

Reziliența, definită ca o capacitate psihologică de face față 

adversității, presupune o serie de abilități ce pot fi formate și 

dezvoltate prin educație. În acest sens, proiectul vine în 

întâmpinarea nevoilor de formare a educatorilor interesați să 

ofere sprijin adecvat, profesionist, copiilor și tinerilor care 

se confruntă cu situații dificile de viață. 

Rezultatul proiectului constă în elaborarea unei curricule de 

formare în domeniul rezilienței, program de formare ce 

poate fi livrat atât prin cursuri desfășurate în mod direct, 

față în față, cât și în manieră mediată, prin intermediul 

platformei de învățare Moodle. 

Pe parcursul derulării proiectului, materialul curricular 

elaborat a fost testat prin organizarea de workshop-uri de 

pilotare în toate țările participante la proiect, astfel încât, pe 

baza feedback-urilor obținute, programul de formare să fie 

revizuit și evaluat pentru a atinge standardele de calitate 

propuse. 

În perioada 12-13 iulie 2018, la Universitatea Malta, în 

campusul Valletta, a avut loc un eveniment de multiplicare, 

conferința de încheiere a proiectului, European Conference 

on Resilience in Education, la care Universitatea Suceava a 

participat cu cinci prezentări în domeniul rezilienței în 

educație. Conferința a creat oportunitatea întâlnirilor dintre 

cercetători, decidenți în domeniul politicilor educaționale, 



practicieni din Europa, dar și din alte spații culturale, pentru 

a examina teorii, cercetări și practici din domeniul 

rezilienței în educație, dintr-o perspectivă europeană. Un 

subiect important a fost reprezentat de problematica 

formării profesorilor pentru dezvoltarea și promovarea 

rezilienței în școală, precum și cel referitor la propria 

reziliență și stare de bine a practicianului. 

Proiectul ENRETE a adus un plus de cunoaștere și inovare 

în domeniul educației și cercetării dezvoltate de comunitatea 

academică suceveană și va deschide noi oportunități pentru 

comunitatea educatorilor  prin organizarea de cursuri de 

formare continuă sau prin propunerea unui program de 

studiu de masterat în domeniul educației pentru reziliență. 
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Oferta educațională a Universității „Ștefan cel Mare” 

Suceava a atras un total de aproape 3.000 de candidați la 

programele de licență învățământ cu frecvență, învățământ 

la distanță, masterat și conversie profesională, în prima 

sesiune de admitere din acest an. 



Este vorba despre 1683 de candidați înscriși la licență, cu 

3093 de opțiuni, 806 la masterat, cu 1450 de opțiuni, la care 

se adaugă candidații pentru programele de la învățământul 

la distanță, 249, și 39 de candidați la programele de 

conversie profesională. 

 „În acest moment, după încheierea perioadei de 

înmatriculare pentru candidații români (sunt incluși 

candidații de etnie rromă și absolvenții de licee din mediul 

rural), rezultatele dovedesc atractivitatea programelor de 

studii oferite de USV. Astfel, și-au asigurat deja statul de 

studenți ai USV și, în toamnă, de proaspeți boboci  2269 de 

studenți, 1501 la programele de licență (învățământ cu 

frecvență, învățământ la distanță, conversie profesională) și 

768 la masterat”, au menționat reprezentanții USV, arătând 

că rezultatele au fost afișate în cursul zilei de vineri, 27 

iulie. 

Sursa citată a precizat că celor peste 2200 de proaspeți 

studenți urmează să li se alăture candidații din Republica 

Moldova, din Ucraina și din diaspora. 

La programele de licență și masterat oferite de USV s-au 

înscris peste 900 de candidați din afara granițelor țării, 

pentru această categorie de candidați înmatriculările 

desfășurându-se până pe 8 august. 

Reprezentanții USV au precizat că pentru locurile care vor 

rămâne disponibile după înmatricularea tuturor candidaților, 

se va organiza o a doua sesiune de admitere în perioada 10-

13 septembrie, înmatriculările urmând să se desfășoare în 



intervalul 17-19 septembrie. 

Toate informațiile referitoare la noua sesiune de admitere 

vor fi publicate pe site-ul admitere.usv.ro 
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În această sesiune de admitere, oferta educațională a 

universității a atras un total de aproape 3000 de candidați la 

programele de licență învățământ cu frecvență, învățământ 

la distanță, masterat și conversie profesională. Este vorba 

despre 1683 de candidați înscriși la licență, cu 3093 de 

opțiuni, 806 la masterat, cu 1450 de opțiuni, la care se 

adaugă candidații pentru programele de la învățământul la 

distanță, 249, și 39 de candidați la programele de conversie 

profesională. 

În acest moment, după încheierea perioadei de înmatriculare 

pentru candidații români (sunt incluși candidații de etnie 

rromă și absolvenții de licee din mediul rural), rezultatele 

dovedesc atractivitatea programelor de studii oferite de 

USV. Astfel, și-au asigurat deja statul de studenți ai USV și, 

în toamnă, de proaspeți boboci  2269 de studenți, 1501 la 

programele de licență (învățământ cu frecvență, învățământ 

la distanță, conversie profesională) și 768 la masterat. 

Rezultatele au fost afișate în cursul zilei de vineri, 27 iulie. 

Celor peste 2200 de proaspeți studenți urmează să li se 

alăture candidații din Republica Moldova, din Ucraina și din 

diaspora. La programele de licență și masterat oferite de 

USV s-au înscris peste 900 de candidați din afara granițelor 

țării, pentru această categorie de candidați înmatriculările 

desfășurându-se până pe 8 august. 

Pentru locurile care vor rămâne disponibile după 



înmatricularea tuturor candidaților, se va organiza o a doua 

sesiune de admitere în perioada 10-13 septembrie, 

înmatriculările urmând să se desfășoare în intervalul 17-19 

septembrie. Toate informațiile referitoare la noua sesiune de 

admitere vor fi publicate pe site-ul admitere.usv.ro 
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Rectorul interimar al Universității „Ștefan cel Mare” 

Suceava, prof. univ. dr. Mihai Dimian a anunțat depunerea 

de către USV a unui nou proiect de dezvoltare pentru 

susținerea activității de cercetare. „Am depus, împreună cu 

domnul Decan Mircea Oroian, un proiect de dezvoltare 

instituțională pentru susținerea activității de cercetare, 

dezvoltare și inovare din USV. Proiectul EXCALIBUR 

(Excelență în Cercetare Avansată, Leadership în Inovare și 

Brevetare pentru dezvoltarea Universității și a Regiunii) este 

în valoare de 5 milioane de lei și oferă susținere financiară 

pentru publicarea de articole în reviste ierarhizate în prima 

jumătate a clasamentelor internaționale, brevetarea 

invențiilor la nivel european, stagii de cercetare la 

universități din top 500, salarii pentru doctoranzi și tineri 

cercetători cu performanțe deosebite și acțiuni de transfer 

tehnologic.”, a transmis rectorul Dimian. 
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(28.07.2018) rezultatele drept îmbucurătoare, cifrele nu sunt 

încurajatoare: la licență, pe 3.915 locuri aprobate de 

ARACIS au fost înmatriculați 1.506 candidați. La master – 

2.425 de locuri și 768 de candidați înmatriculați. 

Universitatea așteaptă luna septembrie pentru a încerca să-și 

completeze numărul de locuri, a doua sesiune de admitere 

urmând a avea loc între 10 și 13 septembrie. 

„În această sesiune de admitere, oferta educațională a 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a atras un total 

de aproape 3.000 de candidați la programele de licență și 

masterat. Este vorba despre 1.971 de candidați înscriși la 

licență, cu 3.381 de opțiuni, și de 806 la masterat, cu 1.450 

de opțiuni. După încheierea perioadei de înmatriculare, 

2.269 dintre candidați au devenit studenți ai USV, din care 

1.506 la programele de licență (învățământ cu frecvență, 

învățământ la distanță și conversie profesională) și 768 la 

masterat. Rezultatele finale ale acestei prime sesiuni de 

admitere pentru cetățenii români dovedesc atractivitatea 

programelor de studii oferite de USV, atât prin numărul 

mare de candidați înscriși și înmatriculați, cât și prin 

raportul dintre numărul acestora și numărul locurilor 

bugetate alocate USV. Astfel, numărul de candidați 

înmatriculați la USV este deja cu 29% mai mare decât 

numărul locurilor bugetate alocate atât pentru programele de 

licență, cât și pentru cele de masterat. Precizăm, de 

asemenea, că toate cele 38 de locuri bugetate alocate pentru 

absolvenții de licee din mediul rural au fost ocupate și 

sperăm că locurile rămase neocupate la alte instituții de 

învățământ superior vor putea fi redistribuite candidaților 

care au devenit studenți ai USV sau vor deveni după 



sesiunea de admitere din toamnă. 

Sesiunea de admitere continuă la USV până pe 8 august 

pentru românii de pretutindeni, în competiție fiind înscriși 

930 de candidați din Ucraina, Republica Moldova, Italia și 

Spania pentru cele 380 de locuri bugetate alocate 

programelor de licență și master ale USV. 

Următoarea sesiune de admitere se va desfășura în perioada 

10-19 septembrie, înscrierile având loc în intervalul 10-13 

septembrie. În această a doua sesiune se va organiza 

admiterea pentru cele 14 domenii de doctorat ale USV, fiind 

disponibile 49 de locuri bugetate și 70 locuri cu taxă, la care 

se adaugă 12 locuri bugetate destinate românilor de 

pretutindeni.  Oferta de școlarizare va fi completată până la 

data de 15 august cu locurile rămase disponibile în urma 

înmatriculărilor din prima sesiune de la licență și master”. 

Continuare aici:  

http://www.obiectivdesuceava.ro/local/realitatile-paralele-

in-care-plutesc-cifrele-admiterii-la-usv/ 

 

 


