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O nouă sesiune de admitere la doctorat este prevăzută pentru 

perioada 24 – 28 septembrie 

 Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava a finalizat 

concursul de admitere pentru ciclurile de studii de licenţă, 

masterat şi doctorat la cele zece facultăţi ale sale. 

Potrivit unui comunicat de presă, în acest an USV a scos la 

concurs, pentru toate formele de învăţământ, aproximativ 5000 

de locuri, dintre care peste 2200 au fost locuri bugetate. 

„Oferta studiilor universitare de licenţă, constând în 42 de 

programe, a atras un total de 1951 noi studenţi, dintre care 343 

etnici români de pretutindeni” a precizat sursa citată. 

Conform USV, la forma de învăţământ la distanţă (ID) s-au 

înmatriculat 322 de candidaţi, repartizaţi pe nouă programe de 

studii. 

La finalul concursului de admitere, la cele 36 de programe de 

masterat, s-au înmatriculat 1109 candidaţi, dintre care 142 etnici 

români de pretutindeni. Acestora li se adaugă alţi 124 noi 

studenţi înmatriculaţi la programele de conversie profesională. 

În ceea ce priveşte studiile de doctorat, unde au fost disponibile 

49 de locuri bugetate, s-au înmatriculat 61 de candidaţi. 
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Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava a finalizat 

concursul de admitere pentru ciclurile de studii de licenţă, 

masterat și doctorat la cele 10 facultăţi ale sale. 

În acest an, USV a scos la concurs, pentru toate formele de 

învățământ, aproximativ 5000 de locuri, dintre care peste 2200 

au fost locuri bugetate. Oferta studiilor universitare de licenţă, 

constând în 42 de programe, a atras un total de 1951 noi studenți, 

dintre care 343 etnici români de pretutindeni. La forma de 

învăţământ la distanţă (ID) s-au înmatriculat 322 de candidați, 

repartizați pe 9 programe de studii. Studiile universitare de 

masterat s-au dovedit, de asemenea, atractive: la finalul 

concursului de admitere, la cele 36 de programe s-au 

înmatriculat 1109 candidați, dintre care 142 etnici români de 

pretutindeni. Acestora li se adaugă alți 124 noi studenți 

înmatriculați la programele de conversie profesională. 

În ceea ce priveşte studiile de doctorat, unde au fost disponibile 

49 de locuri bugetate, s-au înmatriculat 61 de candidați. O nouă 

sesiune de admitere la doctorat se va desfășura în perioada 24 – 

28 septembrie. De asemenea, pentru celelalte programe de studii 

unde mai există locuri disponibile, un nou modul de admitere se 

desfășoară în perioada 24 – 26 septembrie. 

Informaţii detaliate pot fi obţinute consultând pagina 

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

Universitatea mulţumeşte tuturor candidaţilor din cele două 

sesiuni de admitere pentru interesul deosebit acordat şi în acest 

http://www.admitere.usv.ro/
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Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) organizează, 

începând de luni, 24 septembrie, un nou modul de admitere 

pentru locurile rămase neocupate în urma celor două sesiuni de 

admitere din acest an. 

Astfel, conform calendarului, pentru programele de licență și 

masterat, în perioada 24 – 26 septembrie se vor desfășura 

înscrierile și înmatriculările pentru programele care nu şi-au 

completat integral locurile bugetate sau cu taxă. 

Pentru studiile doctorale, USV pregătește a doua sesiune de 

admitere în intervalul 24 - 28 septembrie. 

Informaţii detaliate pot fi obţinute consultând pagina 

http://www.admitere.usv.ro/ . 
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Miercuri, 19 septembrie a.c., a avut loc deschiderea celui de-al 

cincilea an de existenţă a Lectoratului de limbă română al 

http://www.admitere.usv.ro/
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înscris la cursurile 

Lectoratului de 

limbă română al 

USV de la Cernăuţi 

(22.09.2018) 

 

Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) din cadrul 

Universităţii Naţionale Yurii Fedkovici din Cernăuţi (UNYF), 

creat în baza acordului de cooperare privilegiată dintre cele două 

instituţii de învăţământ superior. 

Potrivit unui comunicat de presă al Lectoratului de limbă română 

al USV de la Cernăuţi, pentru anul universitar 2018 – 2019 sunt 

înscrişi până în prezent 91 de cursanţi, dintre care 58 sunt 

începători, proveniţi în majoritate din rândurile cadrelor 

didactice şi ale studenţilor de la UNYF. 

„Putem spune că aceste efective s-au triplat la începutul anului în 

curs, întrucât în prima săptămână a anului 2017-2018 erau doar 

30 de înscrişi, cifră care a ajuns în săptămânile şi lunile 

ulterioare la aproximativ 80 de persoane. La finalul anului, unii 

dintre aceşti cursanţi au participat şi la sesiunea anuală de 

evaluare a competenţelor lingvistice în limba română, 19 dintre 

ei fiind declaraţi admişi” a arătat sursa citată. 

Cursurile sunt asigurate de asistent univ. dr. Gina Puică şi 

distribuite pe nivele de la A1 la C1 (conform Cadrului European 

de Referinţă). 

Cursurile de limbă şi cultură română sunt completate de ateliere 

de traduceri (ucraineană – română) şi de un seminar de limbă, 

cultură şi civilizaţie românească, destinate cu precădere 

cursanţilor avansaţi. 

„De-a lungul celor două semestre, ca şi în anii precedenţi, se vor 

adăuga numeroase activităţi extracurriculare (aplicaţii practice în 

România, vizite ghidate în regiunea Cernăuţi, manifestări 

ştiinţifice şi culturale etc.), menite să consolideze şi să 
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aprofundeze cunoştinţele şi competenţele cursanţilor şi să le 

întărească spiritul de solidaritate întru limba şi cultura română” 

au menţionat reprezentanţii Lectoratului de limbă română al 

USV de la Cernăuţi. 

Conform sursei citate, tot în data de 19 septembrie, consulul 

general al României la Cernăuţi, Eleonora Moldovan, aflat la 

încheierea misiunii diplomatice la Cernăuţi, a mulţumit 

lectorului de română, transmiţându-i „un mesaj de felicitare 

pentru activitatea de promovare a limbii şi culturii române la 

instituţia de învăţământ superior din Cernăuţi”. 
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În această vară a apărut, în condiţii grafice deosebite, la Editura 

Universităţii „Al. I.Cuza” Iaşi, un nou volum cu studii de 

filosofie (peste 70 de studii), volum coordonat de Petru Bejan şi 

Daniel Schulthess, studii ce au fost prezentate în cadrul celui de 

al XXXVI-lea Congres al Asociaţiilor Societăţilor de Filosofie 

de limba franceză . 

 Studiile prezentate în cadrul acestui Congres internaţional, 

structurate în 9 secţiuni, semnate de specialişti în domeniu din 

Canada până în Noua Caledonie sau din China până în 
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Danemarca, au încercat să răspundă la întrebarea de ce este 

nevoie de o educaţie umanistă în universităţi, de ce este nevoie 

de o educaţie estetică, deci nu întâmplător titlul volumului este 

Le Beau. 

 În cuprinsul acestui volum un loc aparte îl ocupă studiile 

semnate de specialiştii în domeniu de la Universitatea „Ştefan cel 

Mare” Suceava. Niadi-Corina Cernica în studiul Les jardins 

fantastiques dans la Renaissance italienne argumentează în mod 

amănunţit de ce putem vorbi de faptul că grădinile ce erau 

cândva locuri de agrement în apropierea construcţiilor 

renascentiste sunt adevărate opere de artă într-o concepţie 

particulară, analizând în mod special simbolismul grădinii 

Bomarzo, susţinând afirmaţia lui Ioan Petru Culianu care spunea 

că La culture de la Renaissance est une culture du fantastique. 

În studiul lui Lucian Mocrei Rebreanu, studiu semnificativ 

intitulat Le sublime et l’image astronomique, se insistă pe 

experienţa estetică a lui Edmund Burke. Dacă în studiul Le beau 

selon les idéologies totalitaires, Dan Ioan Dascălu insistă pe 

problema perspectivei ideologice asupra frumosului 

concluzionând că există anumite similitudini, teme comune, în 

operele de artă create în regimurile totalitariste, în studiul Le 

sens éthique de l’éducation pour la sagesse, Sorin Tudor Maxim 

insistă pe faptul că nu este posibil să ai înţelepciune fără virtuţi 

morale, sans etre une conscience. 

Parcurgând cu multă atenţie cele peste 500 de pagini ale acestui 

volum, putem afirma cu toată responsabilitatea că şi în veacurile 

următoare va fi nevoie de educaţie umanistă pentru a înţelege şi 

mai bine de ce este nevoie de frumos, de simţul estetic şi 



responsabilitatea celor ce slujesc filosofia, acea disciplină a 

culturii ce are ca obiect cunoaşterea formelor şi proceselor 

gândirii, iar autorii suceveni au dovedit cu prisosinţă înalta ţinută 

academică a şcolii doctorale de filosofie de la Universitatea 

„Ştefan cel Mare” Suceava. 
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La mijlocul lui august, mai exact în perioada 13-20 august 2018, 

Capitala Chinei (un oraş cu 22 milioane de locuitori, cât 

România cu toţii românii ei la un loc!) a fost gazda Congresului 

Mondial de Filosofie. Al XXIV-lea, primul având loc în anul 

1900, la Paris. Congresul a început să fie aşteptat în mod activ 

chiar din clipa în care Beijingul a fost anunţat câştigător la 

festivitatea de închidere a Congresului Mondial de Filosofie de la 

Atena, al XXIII-lea, în august 2013, de potenţialii invitaţi şi mai 

cu seamă de organizatori, Federaţia Internaţională a Societăţilor 

de Filosofie, Universitatea Pekin şi Comitetul Chinez desemnat 

cu această onorantă, dar şi dificilă misiune prin proporţiile 

interesului suscitat de ediţia 2018: peste 6000 de participanţi din 

lumea întreagă. Participare cu adevărat impresionantă, însă 

explicabilă prin fascinaţia exercitată de China – ţară a cultivării 

din străvechime a Filosofiei şi Înţelepciunii şi de asemenea ţară a 

unei extraordinare dezvoltări, cu performanţe uluitoare în toate 

domeniile de vârf ale contemporaneităţii -, prin profunzimea şi 

actualitatea temei propuse, „A învăţa să fii om”, şi nu în ultimul 

rând prin nevoia filosofilor şi iubitorilor de filosofie de a se 

întâlni, de a schimba şi dezbate idei, de a căuta şi poate a sugera 

răspunsuri la multitudinea de probleme care agită, când nu ne 
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zguduie, planeta. 

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava a fost prezentă la acest 

memorabil Forum al Filosofiei cu trei cadre didactice, Niadi-

Corina Cernica, Bogdan Popoveniuc şi Antonio Ştefan Sandu, 

invitaţi de organizatori şi semnatari de comunicări ştiinţifice, 

cărora li s-a alăturat, la Beijing, Anca Tcaciuc, absolventă de 

Litere şi Filosofie în Grecia, dar doctorandă a Universităţii 

„Ştefan cel Mare” Suceava, cu Bogdan Popoveniuc îndrumător 

de doctorat. Aici merită menţionat că prezenţa celor trei 

universitari suceveni în China a fost precedată de cea a prof. 

univ. dr. Ştefan Purici, prorectorul cu relaţii internaţionale, în 

contextul unui acord de colaborare existent între Universitatea 

din Suceava şi o universitate din China, precum şi faptul că, de 

mai mulţi ani, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava a devenit 

gazdă ospitalieră pentru cursuri de limbă şi cultură chineză, bine 

primite de profesori, studenţi, dar şi de numeroşi suceveni de 

toate vârstele. Dar iată titlurile comunicărilor ştiinţifice susţinute 

de universitarii suceveni (toţi în engleză, limbile Congresului 

fiind chineza, engleza, rusa, franceza, germana şi spaniola): 

„Despre o fenomenologie a digitalizării conştiinţei” – prof. univ. 

dr. Antonio Ştefan Sandu, „Autoreflexivitate, recesivitate şi 

evoluţie în psihologie” – conf. univ. dr. Bogdan Popoveniuc, şi 

„Religia unui platonist. Cartea a XIII-a a Legilor” – lector 

universitar dr. Niadi-Corina Cernica. Toate bine primite, 

generând întrebări, comentarii. 

 Continuarea aici: 

https://www.crainou.ro/2018/09/22/universitari-suceveni-in-

china-la-un-congres-memorabil-congresul-mondial-de-filosofie/ 
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În perioada 24-28 septembrie, mai mulţi studenţi de la programe 

de licenţă şi masterat şi profesori de la Facultatea de Litere şi 

Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea „Ştefan cel Mare” vor 

participa la prima ediţie a taberei CreativLit Ipoteşti, organizată 

de Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu” din Ipoteşti, 

judeţul Botoşani. 

„Este un proiect inovator, care îşi propune favorizarea dialogului 

dintre poeţii contemporani şi mediul universitar, studenţi şi 

profesori, din România, Republica Moldova şi Ucraina 

(Cernăuţi), în spaţiul lumii eminesciene” au precizat 

reprezentanţii Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării. 

Potrivit sursei citate, pe lângă studenţii suceveni, la tabără vor 

participa studenţi de la Universitatea de Vest din Timişoara, 

Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi, Universitatea „Vasile 

Alecsandri” din Bacău, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din 

Bălţi, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” din Chişinău. 

„Tabăra CreativLit Ipoteşti îşi propune întâlnirea studenţilor cu 

mari poeţi români contemporani (în acest an vor fi Ana 

Blandiana şi Nora Iuga), prilej de dezbateri, lecturi, comentarii şi 

de analize de texte propriu-zise, deopotrivă din Eminescu şi din 

poeţii invitaţi. De la Suceava, studenţii participanţi – Paraschiva 

Pîţu, Anamaria Antonesi, Georgiana Obadă şi Otilia Ungureanu 

– vor fi însoţiţi de dna conf. univ. dr. Daniela Petroşel, 

prodecanul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării” 

menţionează sursa citată. 
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Cu acest prilej, la Ipoteşti se va inaugura sala „Mihai Ursachi”, 

în care va fi inclusă o donaţie valoroasă de cărţi şi de obiecte 

personale care i-au aparţinut marelui poet, prilej cu care prof. 

univ. dr. Mircea A. Diaconu va susţine o conferinţă despre 

poezia sa. 
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Locuri bugetate, sunt disponibile pentru studiile de licenţă şi 

masterat 

Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management 

din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava organizează o 

nouă sesiune de admitere. 

Potrivit unui anunţ al Facultăţii de Inginerie Mecanică, noua 

sesiune de admitere va avea loc în perioada 24 – 26 septembrie 

2018, pe locuri fără taxă. 
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Astfel, la licenţă, sunt scoase la concurs locuri la specializările 

„Mecatronică”, „Tehnologia construcţiilor de maşini” şi 

„Inginerie mecanică”. 

La masterat, sunt scoase la concurs locuri la specializările 

„Expertiză tehnică, evaluare economică şi management” şi 

„Ingineria şi managementul calităţii, sănătăţii şi securităţii în 

muncă”. 

 

 

M.T. 

 

 

Facultatea de 

Inginerie Mecanică, 

Mecatronică și 

Management din 

cadrul USV 

organizează o nouă 

sesiune de admitere. 

Locuri bugetate, 

disponibile pentru 

studiile de licență și 

masterat 
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DR. Rodica 

Jugrin, 

secretar 

științific al 

Institutului 

„Bucovina” 

al 

 

Conferința științifică 

internațională 

„Bucovina și 

bucovinenii. Un 

secol de la Marea 

Unire”, a XXVI-a 

sesiune anuală de 

 

 

Crai Nou 

 

 

Pg.2 

 

În anul Centenarului Marii Uniri, eveniment istoric de 

importanță deosebită pentru destinul națiunii, marcând intrarea 

societății românești într-o nouă etapă a evoluției sale istorice, se 

cuvine a evoca, cu decență și mândrie, fapte, evenimente, 

personalități care au contribuit la înfăptuirea României întregite. 

Comunicările incluse în programul conferinței vor fi susținute de 



Academiei 

Române 

 

 

 

referate și 

comunicări științifice 

a Institutului 

„Bucovina” 

și de către cercetători ai Universității „Ştefan cel Mare” Suceava. 
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CSU Suceava a mai urcat un loc în clasament după egalul obținut 

în sala „Dumitru Bernicu” în avanpremiera etapei a III-a a Ligii 

Naționale în partida contra campioanei României en-titre, 

Dinamo București. Așa cum am mai spus, elevii antrenorilor 

Adrian Chiruț și Iulian Andrei au scăpat printre degete o șansă 

unică de a-și trece în palmares o victorie de palmares, dar au 

arătat o creștere de formă deosebită, un progres vizibil după 

eșecul dur de la Turda. 

Acest lucru este îmbucurător în perspectiva meciului din etapa a 

IV-a, din 29 septembrie, când CSU Suceava va evolua pe terenul 

nou promovatei HC Buzău. Duelul se anunță a fi unul aprig mai 

ales dacă ne gândim că gruparea buzoiană a făcut jocul bune cu 

HC Dobrogea Sud Constanța și mai ales cu Poli Timișoara pe 

care a condus-o la pauză în propriul fieff cu 10-9. 

Deocamdată, Liga Zimbrilor are un lider neaștepat, dat poate și 

de programul mai lejer pe care l-a avut în primele trei runde, 

CSM Focșani. 
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CSU 2 Suceava a 

pierdut „la mustață” 

duelul cu CSU 

Galați 
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Echipa a doua de handbal a Sucevei a revenit în Divizia A după 

o pauză de câțiva ani buni. Reactivată în dorința de a promova 

tânăra generație și de o oferi o șansă juniorilor suceveni, mai ales 

că echipele de la LPS Suceava au fost medaliate la nivel național 

cu argint și aur la juniori I, respectiv II, formația secundă a 

debutat la finele săptămânii trecute cu un duel împotriva celor de 

la CSU Galați. 

Cu trei jucători de Ligă Națională în lot, Oancea, Ionescu și 

Duman, CSU 2 Suceava a abordat cu mult curaj partida cu 

experimentata CSU Galați. La acest meci, cel mai vârstnic 

component al formației gazdă a avut 20 de ani. Echilibrul a fost 

cuvântul de ordine al primei reprize, handbaliștii pregătiți de Ion 

Tcaciuc arătând o dispoziție bună de joc. A fost egal la pauză, 

scor 10-10 și suspansul s-a păstrat pentru repriza secundă. 

Echilibrul s-a păstrat pe tabela de marcaj și în joc în în ultimele 

30 de minute ale meciului dintre CSU 2 Suceava și CSU Galați. 

Din păcate, odată cu trecerea timpului lipsa de experiență a 

gazdelor s-a făcut simțită. Tinerii jucători suceveni s-au pripit la 

finalizare și au mai și ratat câteva lovituri de la 7 metri. În aceste 

condiții, gălățenii s-au impus la final în fața sucevenilor cu 26-

24. 

„Mi-aș fi dorit mult să debutăm cu dreptul pentru moralul 

tinerilor noștri jucători, dar am fost foarte mulțumit de efortul 

depus și de bucuria de a juca arătată. Din nefericire lipsa de 

experiență s-a făcut simțită în momentele importante ale partidei 

și am pierdut. 



Nu-i nimic, mergem înainte mai ales că avem la dispoziție un lot 

foarte tânăr. Va fi și mai interesant când vom evolua doar cu 

juniorii I și II aflați în lot” a declarat antrenorul echipei CSU 2 

Suceava, Ion Tcaciuc. 

În partida cu CSU Galați pentru CSU 2 Suceava au evoluat: 

Duman, Fl.Mihăescu – Ionescu, Oancea, Tofănel, Lăzurcă, 

Antonio Tîrzioru, Cosmin Lupu, Bogdan Cozorici, Robert 

Alupoaie, Iulian Rusu, Ștefan Jităreanu, Dimitrie Bejinariu și 

Dabid Burac. 

 


