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

din Suceava organizează concurs de admitere pentru cele 

aproximativ 5000 de locuri existente, peste 2200 dintre ele 

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 

învăţământ superior: ştiinţe sociale, ştiinţe inginereşti, 

ştiinţe ale naturii, ştiinţe umaniste şi ştiinţe biomedicale. 

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 dintre cele 530 de 

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

organizează în pentru 9 programe de studii. 

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. 

De asemenea, există 10 locuri destinate candidaților de etnie 

rromă. 



Teoretic, USV organizează două sesiuni de admitere, 

aceasta din iulie și o a doua, în septembrie. Practic, în 

ultimii doi ani, din cauza faptului că, în mod constant nu se 

ocupă locurile scoase la „concurs”, Universitatea suceveană 

a organizat și un fel de a treia sesiune, care s-a întins până la 

începutul anului universitar, această sesiune „deschisă” fiind 

o ultimă șansă pentru cei care nu au reușit să ocupe un loc la 

alte universități din țară. 
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Rectorul interimar al Universității „Ștefan cel Mare” 

Suceava, Mihai Dimian, și-a exprimat, joi, îngrijorarea că în 

România procentul tinerilor cu studii superioare, care au 

vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani este de doar 25-26 %, 

mai mic față de media de la nivel european, de 40 %. El a 

declarat într-o conferință de presă că deși este nevoie de o 

preocupare mai mare pentru asigurarea calității 

învățământului universitar, astfel încât la absolvirea 

studiilor studentul să aibă dobândite competențele necesare 

pentru a face față cerințelor locului de muncă, nu se poate 

spune că în România se înregistrează  „o inflație” a 

diplomelor de studii superioare. 

Rectorul Mihai Dimian a prezentat și o evoluție a număului 

de studenți în USV, arătând că în prioada 2012-2016 s-a 

cinstatat o scădere a numărului de studenți, însă scăderea a 

fost sub media națională. În 2017 s-a înregistrat o creștere 

față de anul 2016, determinată și de o promovare mai bună a 

USV pe plan internațional, în special în Republica Moldova 

și Ucraina. 

Universitarul a arătat că USV oferă un învățământ de 

calitate, centrat pe student, subliniind că există o preocupare 



permanentă și pentru monitorizarea progresului înregistrat 

de studenți pe parcursul studiilor universitare, dar și pentru 

asigurarea condițiilor optime unei pregătiri competitive a 

studenților în vederea obținerii performanței. 
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Începând de astăzi, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava 

dă startul primei sesiuni de admitere pentru programele de 

licență și masterat ale celor zece facultăți din cadrul 

instituției. Pentru viitorii boboci si USV, la programele de 

licență, oferta Universități din Suceava cuprinde un număr 

de 42 de programe, cu 1170 de locuri finanțate de la buget și 

1170 locuri cu taxă. Dintre locurile finanțate, 10 sunt 

alocate candidaților de etnie rromă, iar 38 sunt destinate 

absolvenților de licee din mediul rural. Oferta programelor 

de licență mai include și 250 de locuri bugetate pentru etnici 

români de pretutindeni, din care 240 sunt cu bursă.  

Pentru studiile universitare de masterat, structurate pe 36 de 

programe, universitatea oferă 595 de locuri fără taxă, dintre 

care 10 sunt alocate candidaților de etnie rromă și 130 

etnicilor români de pretutindeni. Alte 940 de locuri sunt 

disponibile pentru forma de învățământ cu taxă. 

De asemenea, USV oferă 300 locuri, cu taxă, pentru 10 

programe de conversie proesională și 200 de locuri pentru 

cursuri de formare cotinuă. În ceea ce privește studiile de 

doctorat, pentru care admiterea se va desfășura în 

septembrie, oferta vizează 15 domenii, cu un total de 49 de 

locuri. 12 locuri sunt destinate etnicilor români de 

pretutindeni (10 dintre acestea fiind cu bursă). Acestora li se 

adaugă 70 de locuri cu taxă.  

Informații detaliate despre procesul de Admitere 2018, 



actualizate constant, pot fi obținute consultând pagina 

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

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. 

 

 

_______ 

 

9 iulie, prima zi de 

înscriere la USV 

 

 

http://www.radiotop.ro 

 

 

Știri 

 

9 iulie este prima zi de înscriere la Universitatea „Ştefan cel 

Mare” Suceava pentru anul universitar 2018/2019. Se 

organizează concurs de admitere pentru cele aproximativ 

5.000 de locuri existente, peste 2.200 dintre ele fiind 

finanțate de la bugetul de stat. Conform USV, „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 învăţămînt superior: 

ştiinţe sociale, ştiinţe inginereşti, ştiinţe ale naturii, ştiinţe 

umaniste şi ştiinţe biomedicale”. Cele zece facultăți ale 

USV oferă 42 de programe de studii de licență în domenii 

diferite, corelate cu piața muncii. 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. 
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9 iulie este prima zi de înscriere la Universitatea „Ştefan cel 

Mare” Suceava pentru anul universitar 2018/2019. Se 

organizează concurs de admitere pentru cele aproximativ 

5.000 de locuri existente, peste 2.200 dintre ele fiind 

finanțate de la bugetul de stat. 

Conform USV, „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 învăţămînt superior: ştiinţe sociale, ştiinţe inginereşti, 

ştiinţe ale naturii, ştiinţe umaniste şi ştiinţe biomedicale”. 

Cele zece facultăți ale USV oferă 42 de programe de studii 

de licență în domenii diferite, corelate cu piața muncii. 

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. 
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Rectorul interimar al Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, prof. univ dr. Mihai Dimian, a anunțat astăzi că a 

fost semnat un acord de colaborare între instituția 

universitară din Suceava și Universitatea din Koto – 

Japonia. „Am semnat împreună cu Prof. univ. dr. ing. 

Masato Murakani, Președintele Institutului de Tehnologie 

Shibaura din Koto, Japonia, un acord de colaborare între 

universitățile noastre ce permite schimburi academice de 

profesori și studenți și dezvoltarea de proiecte de cercetare 

în colaborare”, a transmis profesorul Mihai Dimian . 
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Universitatea „Ștefan cel |Mare” din Suceava continuă seria 

proiectelor pe care le câștigă în competiții universitare 

internaționale. Rectorul interimar al universității sucevene, 

profesor universitar doctor Mihai Dimian a declarat că USV 

a câștigat două proiecte în Competiţia de cooperare 

bilaterală România – China 2018, ambele în domeniul 

Tehnologiilor informaționale și de comunicații: 

Este vorba despre „Noi tehnici de interacțiune pentru medii 

inteligente bazate pe atenția periferică” împreună cu 

Universitatea Beihang (Beijing) și „Tehnici inteligente 

pentru aplicații medicale utilizând rețele de senzori” 

împreună cu Universitatea Gouangzhou. „Felicitări 

colegilor Radu Vatavu și Oana Geman pentru coordonarea 

acestor proiecte!”, a transmis profesorul Mihai Dimian, care 

a pus la dispoziție și o imagine ce prezintă campusurile 

celor două universități. 
 

 


