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Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava organizează, 

începând de luni, 9 iulie, concurs de admitere pentru cele 

circa 5.000 de locuri disponibile la licenţă şi masterat, dintre 

care aproximativ 2.200 finanţate de la bugetul de stat.  

Programele pentru care se ţine admitere în această primă 

sesiune se înscriu în 5 arii europene de învăţământ superior, 

respectiv ştiinţe sociale, ştiinţe inginereşti, ştiinţe ale naturii, 

ştiinţe umaniste şi ştiinţe biomedicale.  

„Oportunităţile au în vedere preocuparea pentru un 

învăţământ centrat pe student şi, în general, pe calitatea 

activităţilor didactice, performanţă în cercetare, excelenţa 

bazei de materiale şi, nu în ultimul rând, pe implicarea în 

viaţa comunităţii locale şi în viaţa studenţească propriu-

zisă”, s-a precizat, în cadrul unei conferinţe de presă, ţinute 

de prof. univ dr. ing. Mihai Dimian, ordonator de credite, 

prof. univ. dr. Mircea Diaconu şi conf. univ. dr. Ionuţ 

Cristea.  

Astfel, cele 10 facultăţi ale Universităţii „Ştefan cel Mare” 

Suceava oferă 42 de programe de licenţă, absolvenţii de 

liceu având posibilitatea de a candida pentru unul dintre cele 



1.170 de locuri finanţate de la buget, pentru locurile cu taxă, 

cele la învăţământul fără frecvenţă, cât şi la învăţământul la 

distanţă.  

Primii 120 de candidaţii 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.  

În plus, în acest an, absolvenţilor de licee din mediul rural le 

sunt oferite 38 de locuri „bugetate”, cu menţinerea finanţării 

de-a lungul întregului ciclu de studii.  

În ceea ce priveşte studiile de masterat, Universitatea 

„Ştefan cel Mare” are 36 de programe, cu 595 de locuri fără 

taxă, dintre care 10 pentru candidaţii de etnie rromă.  

Pe deasupra, 130 de locuri fără taxă au fost alocate etnicilor 

români de pretutindeni, iar altele 940 de locuri sunt 

disponibile la forma de învăţământ cu taxă.  

La şcoala doctorală, oferta vizează 15 domenii, însumând 

49 de locuri, dintre care 25 cu bursă, pentru forma de 

învăţământ cu frecvenţă, 24 fără bursă, pentru formele de 

învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă (două fiind 

pentru rromi).  

De asemenea, în total 12 locuri sunt destinate etnicilor 

români de pretutindeni (10 dintre acestea fiind cu bursă), la 

care se mai adaugă 70 de locuri cu taxă.  

Înscrierea candidaţilor şi susţinerea probelor se desfăşoară 

în perioada 9-19 iulie, fără zilele de sâmbătă şi duminică, 



afişarea rezultatelor urmând să aibă loc pe 23 iulie.  

Pentru a confirma locul ocupat, candidaţii declaraţi admişi 

au obligaţia de a se înmatricula între 23-26 iulie, rezultatele 

finale fiind făcute cunoscute pe 27 iulie.  
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14 jucători au fost prezenți la reunirea celor de la CSU 

Suceava, printre care două dintre noile achiziții: Cristi 

Adomnicăi și Maxim Oancea. Echipa suceveană se va 

antrena în localitate până joi, când va pleca în Portugalia. 
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Rectorul interimar Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, 

prof.univ.dr. Mihai Dimian, a anunţat, joi, într-o conferinţă 

de presă, că un program de studii de medicină, cu durata de 

6 ani, ar urma să fie înfiinţat, probabil, peste trei ani la 

USV, dar că un prim pas în acest sens îl constituie 

înfiinţarea unui program de studii de licenţă de Asistenţă 

Medicală Generală, care ar urma să intre în oferta 

educaţională a instituţiei începând de anul viitor, fiind în 

pregătire şi un program de master în cadrul Departamentului 

de Sănătate şi Dezvoltare Umană. 

El a spus că pentru realizarea acestor obiective au fost 

purtate discuţii cu conducerea Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Suceava, cu managerul Vasile Rîmbu, fiind 

solicitată şi o situaţie a medicilor care au obţinut deja titlul 

de doctor în ştiinţe medicale şi care au publicate articole şi 

studii medicale în reviste de specialitate. 

Dimian a precizat că din anul universitar 2018-2019 

numărul locurilor finanţate de la bugetul de stat pentru 

masteratul de Kinetoprofilaxie din cadrul Departamentului 

de Educaţie Fizică şi Sport a fost suplimentat de la 25 la 75, 

datorită adresabilităţii tot mai mari pentru acest program de 

studii. 

Rectorul interimar sucevean a mai spus că de anul viitor în 

oferta Universităţii “Ştefan cel Mare” Suceava ar urma să 

fie inclus şi programul de studii de licenţă Psihologie, fiind 

deja înaintată documentaţia, care este în curs de evaluare în 

vederea acreditării de către Agenţia Română de Asigurare a 



Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS). 

Referindu-se la posibilitatea înfiinţării programului de studii 

de licenţă Medicină la USV, universitarul sucevean explicat 

că în următorii trei ani se intenţionează depunerea dosarului 

pentru evaluare în vederea acreditării acestuia, însă a 

adăugat că pentru o carieră didactică universitară în 

domeniul medicinei criteriile “nu sunt uşor de îndeplinit”, 

adăugând că nu este suficient ca un medic să aibă studii de 

doctorat sau studii post-doctorale, ci să aibă publicate şi 

articole de specialitate sau să acceseze granturi de cercetare 

ştiinţifică. 

El a subliniat că în urma discuţiilor purtate cu reprezentanţi 

ai conducerilor unor universităţi de Medicină şi Farmacie a 

înţeles că una dintre problemele cu care au început să se 

confrunte aceste instituţii o reprezintă scăderea atractivităţii 

pentru o carieră didactică universitară determinată şi de 

faptul că, în urma majorării salariilor din sistemul sanitar, s-

au creat anumite discrepanţe între remunerarea normei în 

spital şi cea a normei didactice în universitate. 
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Rectorul interimar al Universităţii “Ştefan cel Mare” 

Suceava, profesorul universitar Mihai Dimian, şi-a 

exprimat, joi, îngrijorarea că în România procentul tinerilor 

cu studii superioare, care au vârsta cuprinsă între 30 şi 34 de 

ani, este de doar 25-26 la sută, mai mic faţă de media de la 

nivel european, care este de 40 la sută. 



media europeană. El 

susține că USV asigură 

un învățământ, centrat 

pe student, de calitate, 

confirmat de rezultatele 

studenților suceveni la 

concursurile naționale și 

internaționale 

 

El a declarat într-o conferinţă de presă că deşi este nevoie de 

o preocupare mai mare pentru asigurarea calităţii 

învăţământului universitar, astfel încât la absolvirea 

studiilor studentul să aibă dobândite competenţele necesare 

pentru a face faţă cerinţelor locului de muncă, nu se poate 

spune că în România se înregistrează „o inflaţie” a 

diplomelor de studii superioare. 

„Nu putem promova o imagine a învăţământului superior 

românesc în care spunem că sunt prea multe diplome. Ceea 

ce trebuie să ne intereseze este să oferim o calitate adecvată, 

iar ceea ce scrie pe acea diplomă să reprezinte competenţele 

studenţilor în pragul absolvirii”, a subliniat Dimian. 

El a spus că începând cu anul 2007, în România s-a 

înregistrat o scădere a numărului de studenţi din 

universităţile publice şi private cu 55 la sută, astfel că dacă 

în 2007 erau 900.000 de studenţi, în anul 2016 numărul 

acestora a ajuns la aproape 400.000, scăderea fiind 

determinată nu de o intervenţie în sistemul de învăţământ, ci 

de scăderea natalităţii şi de trecerea la Sistemul Bologna, 

care a condus şi la o reducere a duratei studiilor de licenţă, 

dând ca exemplu învăţământul tehnic, unde durata studiilor 

de licenţă s-a redus de la 5 la 4 ani, precum şi de o 

micşorare a numărului absolvenţilor de liceu care 

promovează examenul de Bacalaureat. 

Rectorul Mihai Dimian a prezentat şi o evoluţie a numărului 

de studenţi în USV arătând că în perioada 2012-2016 s-a 

constatat o scădere a numărului de studenţi, însă scăderea a 

fost sub media naţională, iar în 2017 s-a înregistrat o 



creştere faţă de anul 2016, determinată şi de o promovare 

mai bună a USV pe plan internaţional, în special în 

Republica Moldova şi Ucraina. 

Universitarul sucevean a arătat că USV oferă un învăţământ 

de calitate, centrat pe student, subliniind că există o 

preocupare permanentă şi pentru monitorizarea progresului 

înregistrat de studenţi pe parcursul studiilor universitare, dar 

şi pentru asigurarea condiţiilor optime unei pregătiri 

competitive a studenţilor în vederea obţinerii performanţei. 

El a amintit de rezultatele studenţilor şi masteranzilor 

suceveni la diferitele competiţii naţionale şi internaţionale, 

de brevetele de invenţii obţinute de USV, de proiectele 

derulate de instituţia academică suceveană, dar şi de 

evoluţia numărului de publicaţii ale USV indexate ISI în 

perioada 2003-2017, precizând că ponderea USV în cadrul 

articolelor ISI româneşti a crescut în ultimii 10 ani, de la 0,2 

la sută în anul 2006 la 1,5 la sută în anul 2016. 

Rectorul USV a vorbit şi despre preocuparea USV pentru 

consolidarea legăturii cu mediul de afaceri. 
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Rectorul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, 

prof.univ.dr. Mihai Dimian, a prezentat, joi, într-o 

conferinţă de presă, oferta educaţională a instituţiei 

declarând că în această sesiune de admitere USV 

organizează concurs pentru ocuparea celor 5.000 de locuri 

la programele de studii de licenţă şi masterat ale celor 10 



care peste 2.200 sunt 

finanţate de la buget. 

Înscrierile la concurs 

încep de luni, 9 iulie. 

 

facultăţi, peste 2200 dintre acestea fiind finanţate de la 

bugetul de stat. 

Dimian a spus că oferta educaţională a USV este axată pe 

încurajarea tinerilor să studieze în domenii prioritare de 

dezvoltare ale României. 

„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”, a 

explicat Dimian. 

El a subliniat că 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”. 

De precizat este că cele zece facultăți ale USV oferă 42 de 

programe de studii de licență, în domenii diferite, corelate 

cu piața muncii, iar  absolvenții de liceu au posibilitatea de a 

candida pentru unul din cele 1170 de locuri finanțate de la 

buget, la forma de învățământ cu frecvență (IF), pentru unul 

din locurile cu taxă (există pentru programele de licență un 

număr identic de locuri cu cel al locurilor bugetate), sau 

pentru unul dintre cele 530 de locuri pentru forma de 

învățământ la distanță (ID), care se organizează în pentru 9 

programe de studii. 



Rectorul sucevean a arătat că la admiterea din acest an 

Universitatea suceveană oferă 38 de locuri bugetate, cu 

posibilitatea suplimentării, pentru absolvenții de licee din 

mediul rural, iar finanţarea de la buget pentru aceste locuri 

se menţine pe toată durata ciclului de studii. 

El a mai spus că 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 scutirea plăţii taxei 

de înscriere. 

Dimian a anunţat că şi în acest an sunt 10 locuri destinate 

candidaților de etnie rromă. 

La rândul său, prorectorul Mircea A. Diaconu, care este 

preşedintele Comisiei de Admitere din USV, a declarat că 

studenţii înmatriculaţi pe locuri cu taxă, atât pentru 

programele de studii de licenţă, cât şi masterat, au 

posibilitatea de a ocupa un loc bugetat pe parcursul anului 

universitar în funcţie de performanţele obţinute subliniind 

că  universitatea suceveană asigură condiții pentru 

ierarhizarea periodică a studenților, în vederea ocupării 

locurilor bugetate. 

Diaconu a spus că studenţii USV de la programele de 

licenţă şi masterat beneficiază şi de burse consistente, 

respectiv burse sociale sau burse de performanţă, fie burse 

cumulate. 

El a menţionat că USV oferă 10 programe de studii pentru 

cadrele didactice care doresc să urmeze cursuri de conversie 

profesională, în sesiunea de admitere din acest an fiind 



disponibile 300 de locuri cu taxă. 

Totodată, pentru studiile universitare de masterat, USV a 

alocat 595 de locuri fără taxă pentru 36 de programe de 

studii, dintre care 10 sunt destinate candidaţilor de etnie 

rromă. 

Alte 130 de locuri fără taxă sunt alocate etnicilor români de 

pretutindeni, în timp ce 940 de locuri sunt disponibile 

pentru forma de învăţământ cu taxă. 

Potrivit USV, sesiunea de admitere se desfăşoară în două 

etape, prima perioadă, cea a înscrierii candidaților și a 

susținerii probelor de concurs, se desfășoară în perioada 9-

19 iulie, fără sâmbătă și duminică, iar afișarea rezultatelor 

va avea  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, prevăzută în perioada 23-26 

iulie, iar rezultatele finale vor fi afişate pe 27 iulie. 

Toate informațiile detaliate despre procesul de admitere, 

referitoare la programele de studii, locurile existente, 

probele de concurs, taxele de înscriere, taxele de școlarizare, 

calendarul admiterii, actele necesare pot fi obţinute 

consultând pagina http://www.admitere.usv.ro/ 
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Rezultatele examenului de bacalaureat sunt poate cel mai 

fierbinte subiect al momentului, peste 120.000 de candidaţi 

din toată ţara susţinând probele evaluării. 



 

 

generaţie ajunge să 

absolve examenul de 

bacalaureat” 

  

Rata de promovare de la nivel naţional este de 67,7%, iar în 

judeţul Suceava aceasta trece uşor de 70%. 

Rectorul interimar al Universităţii „Ştefan cel Mare” 

Suceava (USV), prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian, 

consideră că aceste procente prezentate în spaţiul public 

sunt foarte puţin relevante în contextul în care este luat în 

calcul doar numărul de elevi prezenţi la examen, fără a ţine 

cont de numărul mare de absenţi sau de absolvenţii care nici 

măcar nu s-au înscris la bac. Astfel, formula actuală de 

calcul umflă procentele de promovabilitate, mai ales că nu 

puţine sunt şcolile unde numărul absenţilor îl depăşeşte pe 

cel al bacalaureaţilor. 

„Vedem aceste rate de promovabilitate care sunt foarte 

puţin relevante din cauza modului în care sunt calculate, 

adică din numărul de elevi prezenţi, nu din numărul celor 

înscrişi sau din numărul celor care au absolvit clasa a XII-

a”, a arătat universitarul. 

Având în vedere numărul total de elevi dintr-o promoţie, nu 

doar cei prezenţi la examenul maturităţii, Mihai Dimian a 

arătat că „în România, mai puţin de jumătate dintr-o 

generaţie ajunge să absolve examenul de bacalaureat”. 

Acesta a mai explicat că în anul absolvirii liceului trec de 

bacalaureat circa 40-41% dintre elevi, urmând ca în anii 

următori, procentul de absolvire a bacului pentru respectiva 

generaţie să crească la 46-47%.  

„Constatăm că există o scădere a numărului de absolvenţi de 

liceu cu bacalaureat, faţă de anul trecut, cu aproape 9% la 



nivel naţional şi aproape 5% la nivelul judeţului Suceava. 

Dacă vom compara datele din acest an cu cele din 2015 vom 

constata că este o scădere cu aproape 19-20% la nivel 

naţional. Nu ne îngrijorează scăderea în sine dacă ţinem 

cont de cauzele ei (n.r. - printre care reintroducerea şcolilor 

profesionale), ci rezultatul în sine”, a mai completat 

universitarul. 

 Pe ultimul loc în Europa la absolvenţi de studii 

superioare 

Cât priveşte absolvenţii cu diplomă de facultate, Mihai 

Dimian a arătat că în România doar 26,5% din generaţia 

aflată între 30 şi 35 de ani are studii superioare, media la 

nivel european fiind de 40%. 

„Mă îngrijorează aceste date. Putem discuta despre calitatea 

învăţământului românesc, despre ceea ce se poate 

îmbunătăţi, dar nu cred că putem vorbi în România de o 

inflaţie a diplomelor de studii superioare. Suntem pe ultimul 

loc în Europa în ceea ce priveşte procentul tinerilor cu studii 

superioare şi la mare distanţă de media europeană de 40%. 

Nu putem promova o imagine a învăţământului românesc în 

care spunem că sunt prea multe diplome. Ceea ce trebuie să 

ne intereseze este să oferim o calitate adecvată şi ceea ce 

scrie pe acea foaie să reprezinte competenţele studenţilor în 

pragul absolvirii”, a mai spus ordonatorul de credite al 

Universităţii. 

Analizând evoluţia Universităţii din punct de vedere al 

numărului de studenţi, Dimian a menţionat că în ultimii ani 

USV a înregistrat o scădere la acest capitol, scădere care 



însă se înscrie în tendinţa naţională (în anul 2007-2008 erau 

înregistraţi în universităţile din România, la licenţă, anul I, 

900.000 de studenţi, iar în prezent sunt mai puţin de 

400.000). Deşi la nivel naţional, populaţia universitară 

continuă să scadă, USV a reuşit în ultimul an să înregistreze 

o creştere a numărului de studenţi. 

„În tot acest interval, numărul de studenţi de la USV a 

scăzut cu aproximativ 30%, deci s-a comportat mult mai 

bine decât media naţională în tot acest timp. Scăderea nu se 

datorează unei intervenţii în sistem, ci în principal din cauza 

scăderii natalităţii în România după revoluţie şi prin 

introducerea sistemului Bologna”, a mai completat 

universitarul. 
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Universitatea din Suceava nu renunţă la planurile de 

înfiinţare a unui program de medicină, un obiectiv pe care 

reprezentanţii instituţiei îl au în vedere de mai mulţi ani. 

Rectorul interimar al Universităţii „Ştefan cel Mare”, prof. 

univ. dr. ing. Mihai Dimian, a menţionat că există 

preocupări în acest sens, preconizând că peste trei ani oferta 

USV va cuprinde un program de medicină de şase ani. 

„Suntem în discuţii cu Spitalul Judeţean. Începem cu 

Asistenţă Medicală Generală, sperăm de anul următor, iar 

ulterior, în doi-trei ani de zile, să avem şi un program de 

medicină de şase ani”, a arătat acesta. 

Universitarul a mai atras atenţia asupra unui aspect cu care 

se confruntă universităţile de medicină şi farmacie din ţară, 



şi anume atractivitatea redusă a medicilor pentru o carieră 

didactică din cauza creşterilor salariilor din domeniul 

sănătate. 

Profesorii au constatat că jumătatea de normă la care trebuie 

să renunţe în spitale, pentru a preda la catedră, este mai bine 

remunerată decât norma întreagă de la universitate, astfel că 

o carieră didactică nu mai este prioritară pentru ei. 

„Criteriile pentru o carieră didactică în medicină nu sunt 

uşoare, doctoratul este un pas, dar trebuie publicate articole, 

granturi de cercetare. Or un cadru didactic din medicină 

care stă şi în spital nu poate îndeplini standardele celor care 

se orientează către o carieră didactică în special. Voi avea o 

discuţie cu acad. Sinescu (n.r. - rectorul Universităţii de 

Medicină şi Farmacie Bucureşti, Ioanel Sinescu) pentru a 

modifica aceste prevederi care există la nivel naţional”, a 

mai adăugat Dimian. 

Până la concretizarea programelor de medicină, USV 

pregăteşte un masterat în domeniul Sănătate, pentru 

absolvenţii programelor de licenţă Nutriţie şi dietetică şi 

Balneofizioterapie şi recuperare. 

Totodată, USV a trimis spre acreditare, la Agenţia Română 

de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior 

(ARACIS), programul de licenţă Psihologie. 
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Universitatea din Suceava anunţă că, pentru admiterea în 



Adelina 

Talpalariu 

 

 

înscriere pentru primii 

120 de absolvenţi din 

mediul rural 

 

 

 

anul universitar 2018 - 2019, primii 120 de candidaţi care au 

absolvit un liceu din mediul rural şi se vor înscrie la un 

program de licenţă al instituţiei vor beneficia de scutire de 

la plata taxei de înscriere. 

De asemenea, reprezentanţii Universităţii au transmis că, în 

acest an, USV oferă 38 de locuri bugetate, cu posibilitatea 

suplimentării, absolvenţilor de licee din mediul rural. 

Pentru aceste locuri se va menţine finanţarea de la buget de-

a lungul întregului ciclu de studii. La nivel naţional au fost 

repartizate în universităţi 2000 de astfel de locuri, cu rolul 

de a creşte egalitatea de şanse dintre elevii din mediul rural 

şi cei din rural, motivându-i pe aceştia din urmă să-şi 

continue studiile. 

De asemenea,şi în acest an, la Universitatea „Ştefan cel 

Mare” există 10 locuri destinate candidaţilor de etnie romă. 

  

Luni începe admiterea la USV 

Începând de luni, 9 iulie, Universitatea „Ştefan cel Mare” 

din Suceava (USV) organizează concurs de admitere pentru 

cele aproximativ 5.000 de locuri existente, peste 2.200 

dintre ele fiind fără taxă. 

Sesiunea de admitere se desfăşoară în două etape distincte. 

Prima perioadă, a înscrierii candidaţilor şi a susţinerii 

probelor de concurs, se desfăşoară în perioada 9-19 iulie, 

fără sâmbătă şi duminică, afişarea rezultatelor urmând să 

aibă loc pe 23 iulie. Pentru a confirma locul ocupat, 



candidaţii declaraţi admişi au obligaţia de a se înmatricula, 

astfel încât o a doua etapă este aceea a înmatriculării (23-26 

iulie), rezultatele finale fiind făcute cunoscute pe 27 iulie. În 

această sesiune, admiterea va fi organizată exclusiv pentru 

programele de studii de licenţă şi de masterat. 

Potrivit unui comunicat de presă remis de instituţie, cele 

zece facultăţi ale USV oferă 42 de programe de studii de 

licenţă, în domenii diferite, corelate cu piaţa muncii. 

Absolvenţii de liceu din acest an sau din anii anteriori au 

posibilitatea de a candida pentru unul din cele 1.170 de 

locuri finanţate de la buget, la forma de învăţământ cu 

frecvenţă (IF), pentru unul din locurile cu taxă (există 

pentru programele de licenţă un număr identic de locuri cu 

cel al locurilor bugetate) sau pentru unul dintre cele 530 de 

locuri pentru forma de învăţământ la distanţă (ID), care se 

organizează pentru 9 programe de studii. 

Pentru cadrele didactice care doresc să urmeze cursuri de 

conversie profesională, USV oferă 10 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 10 sunt destinate candidaţilor de 

etnie romă. 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. 

Detalii despre admiterea de la USV pot fi consultate la 

www.admitere.usv.ro 
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Social 

Încep înscrierile pentru admiterea la facultate în anul 2018! 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a anunțat că 

perioada înscrierilor are loc între 9-19 iulie, iar data limită 

de afișare a rezultatelor este 27 iulie 2018. 

Potrivit rectorului interimar, Mihai Dimian, absolvenții de 

liceu au la dispoziție aproximativ 5.000 de locuri, dintre 

acestea 2.200 fiind finanțate de la bugetul de stat. 

„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 

învățământ superior: științe sociale, științe inginerești, 

științe ale naturii, științe umaniste și științe biomedicale. 

Oportunitățile oferite de USV au în vedere preocuparea 

pentru învățământul centrat pe student și, în general, 

calitatea activităților didactice, performanță în cercetare, 

excelența bazei materiale și, nu în ultimul rând, implicarea 

în viața comunității locale și viața studențească propriu-

zisă”, a declarat Mihai Dimian, rectorul interimar al USV. 

Președintele Comisiei de admitere la nivel de universitate, 

Mircea Diaconu, a spus că oferta educațională a USV este 

concertată 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. 

„Cele zece facultăți ale USV oferă 42 de programe de studii 

de licență, în domenii diferite, corelate cu piața muncii. 

Absolvenții de liceu din acest an sau din anii anteriori au 



posibilitatea de a candida pentru unul din cele 1170 de 

locuri finanțate de la buget, la forma de învățământ cu 

frecvență (IF), pentru unul din locurile cu taxă (există 

pentru programele de licență un număr identic de locuri cu 

cel al locurilor bugetate), sau pentru unul din cele 530 de 

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

organizează pentru 9 programe de studii”, a precizat 

prorectorul Mircea Diaconu. 

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. Pentru aceste locuri se va menține 

finanțarea de la buget de-a lungul întregului ciclu de studii. 

E important de știut că, și în acest an, există 10 locuri 

destinate candidaților de etnie rromă. 

„Atât în ciclul de studii de licență, cât și la cel de master, 

studenții înmatriculați pe locurile 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”, a mai spus Diaconu. 

Pentru cadrele didactice care doresc să urmeze cursuri de 

conversie profesională, USV oferă 10 programe de studii, 

cu 300 de locuri cu taxă. 

Pentru studiile universitare de master, universitatea oferă 36 

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



locuri fără taxă, dintre care 10 sunt destinate candidaților 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 învățământ cu taxă. 

În ceea ce privește studiile de doctorat, oferta vizează 15 

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

pentru forma de învățământ cu frecvență, 24 fără bursă, 

pentru forma de învățământ cu frecvență și cu frecvență 

redusă, dintre care 2 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 

Rectorul interimar, Mihai Dimian, a precizat că sesiunea de 

admitere se va desfășoară 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 obligația de a se înmatricula, 

astfel încât o a doua etapă este aceea a înmatriculării (23-26 

iulie), rezultatele finale fiind făcute cunoscute pe 27 iulie”, a 

afirmat Dimian. 

Toate informațiile detaliate despre procesul de admitere, 

referitoare la programele de studii, locurile existente, 

probele de concurs, taxele de înscriere, taxele de școlarizare, 

calendarul admiterii, actele necesare pot și obținute 



consultând pagina http://www.admitere.usv.ro/ 
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Social 

 

Începând de luni, 9 iulie, Universitatea „Ştefan cel Mare” 

din Suceava (USV) organizează concurs de admitere pentru 

cele aproximativ 5.000 de locuri existente, peste 2.200 

dintre ele fiind fără taxă. 

Astfel, cele 10 facultăţi ale Universităţii „Ştefan cel Mare” 

Suceava oferă 42 de programe de licenţă, absolvenţii de 

liceu având posibilitatea de a candida pentru unul dintre cele 

1.170 de locuri finanţate de la buget, pentru locurile cu taxă, 

cele la învăţământul fără frecvenţă, cât şi la învăţământul la 

distanţă.  

Primii 120 de candidaţii 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.  

În plus, în acest an, absolvenţilor de licee din mediul rural le 

sunt oferite 38 de locuri „bugetate”, cu menţinerea finanţării 

de-a lungul întregului ciclu de studii.  

În ceea ce priveşte studiile de masterat, Universitatea 

„Ştefan cel Mare” are 36 de programe, cu 595 de locuri fără 

taxă, dintre care 10 pentru candidaţii de etnie rromă.  

Pe deasupra, 130 de locuri fără taxă au fost alocate etnicilor 

români de pretutindeni, iar altele 940 de locuri sunt 



disponibile la forma de învăţământ cu taxă.  

La şcoala doctorală, oferta vizează 15 domenii, însumând 

49 de locuri, dintre care 25 cu bursă, pentru forma de 

învăţământ cu frecvenţă, 24 fără bursă, pentru formele de 

învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă (două fiind 

pentru rromi).  

De asemenea, în total 12 locuri sunt destinate etnicilor 

români de pretutindeni (10 dintre acestea fiind cu bursă), la 

care se mai adaugă 70 de locuri cu taxă.  

Înscrierea candidaţilor şi susţinerea probelor se desfăşoară 

în perioada 9-19 iulie, fără zilele de sâmbătă şi duminică, 

afişarea rezultatelor urmând să aibă loc pe 23 iulie.  

Pentru a confirma locul ocupat, candidaţii declaraţi admişi 

au obligaţia de a se înmatricula între 23-26 iulie, rezultatele 

finale fiind făcute cunoscute pe 27 iulie.  
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Primii 120 de candidați care au absolvit un liceu din mediul 

rural și se vor înscrie la un program de licență al 

Universității „Ştefan cel Mare” din Suceava 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 10 locuri 

destinate candidaților de etnie rromă. 

Toate informațiile detaliate despre procesul de admitere, 

referitoare la programele de studii, locurile existente, 

probele de concurs, taxele de înscriere, taxele de școlarizare, 

calendarul admiterii, actele necesare pot fi obţinute 

consultând pagina http://www.admitere.usv.ro/ 
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Educație 

Rectorul interimar al Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, Mihai Dimian, a anunțat că pentru cadrele 

didactice care doresc să urmeze cursuri de conversie 

profesională, instituția oferă 10 programe de studii, cu 300 

de locuri cu taxă. El a declarat că pentru studiile universitare 

de masterat, USV oferă 36 de programe de studii. Acestor 

programe le-au fost alocate 595 de locuri fără taxă, dintre 

care 10 sînt destinate candidaţilor de etnie rromă. În plus, au 

fost alocate 130 de locuri fără taxă etnicilor români de 

pretutindeni. Alte 940 de locuri sînt disponibile pentru 

forma de învăţămînt cu taxă. Rectorul a mai spus că în ceea 

ce priveşte studiile de doctorat, oferta vizează 15 domenii, 

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


însumînd 49 de locuri, dintre care 25 cu bursă, pentru forma 

de învăţămînt cu frecvenţă și 24 fără bursă, pentru forma de 

învăţămînt cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă. 2 locuri sînt 

pentru rromi. 12 locuri sînt destinate etnicilor români de 

pretutindeni, iar 10 dintre acestea sînt cu bursă. Mai sînt și 

70 de locuri cu taxă. 
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Educație 

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava a luat în 

primire unul din căminele de la Colegiul Alimentar, cel în 

care municipalitatea găzduia şi asistaţi social. Rectorul 

interimar, Mihai Dimian, a spus că se va face o expertiză 

tehnică pentru a se afla dacă se poate mansarda clădirea. El 

a adăugat că se doreşte ca noul cămin să aibă tot 

aproximativ 200 de locuri de cazare, dar cu băi în fiecare 

cameră ori la două camere, şi nu cu cîte o baie pe fiecare 

palier, aşa cum este în prezent. 
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